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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 27 DE
FEBRER DE 2020
A Xixona, a la sala de plens de la casa consistorial, el dia 27 de febrer de 2020, havent
sigut convocats en forma i notificats de l'ordre del dia, sota la presidència d'Isabel
López Galera, alcaldessa presidenta, es reuneixen els regidors i les regidores Ricardo
Mira García, María Teresa Carbonell Bernabeu, Cristian Sirvent Carbonell i Ainhoa
López Narbón, del Grup Municipal Socialista; Javier Gutiérrez Martín, Eduardo Ferrer
Arques i José Martínez Sánchez del Grup Municipal Ciutadans de Xixona (C’s Xixona),
Juan Carlos Francés Romo i María Fuensanta Galiana López, del Grup Popular; Joan
Arques i Galiana i Lucas Sirvent García, del Grup Compromís per Xixona, i Marcos
Ros Planelles, del Grup Més Xixona-Acord Municipal.
Hi assisteix com a secretari Alfonso Ramón Calero del Castillo, secretari general de
l'Ajuntament de Xixona.
Hi assisteix l'interventor municipal, Eduardo López Suárez.
Tot seguit, la presidència obri la sessió a les 20.05 hores i s'examinen els assumptes
que integren l’ordre del dia següent:
1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR (23/01/2020 -ordinària-).
2. RESOLUCIONS DES DE L'ÚLTIM PLE PERQUÈ LA CORPORACIÓ QUEDE
ASSABENTADA.
3. SECRETARIA.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA REGIDORIA
DELEGADA D'IGUALTAT NÚM. 2020/222, DE 13 DE FEBRER, SOBRE
L'APROVACIÓ DEL TERCER PLA D'IGUALTAT DE XIXONA (2020-2023)
(EXP. 2020/258).
4. SECRETARIA GENERAL.- MOCIÓ PER A L'APLICACIÓ DE PASSOS DE
VIANANTS EN TRES DIMENSIONS (3D) (EXP. 2020/331).

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

09/04/2020 Secretario

5. SECRETARIA GENERAL.- PROPOSTA D'ACORDS SOBRE EL
INTERNACIONAL DE LA DONA 8 DE MARÇ DE 2020 (EXP. 2020/332).

DIA

6. SECRETARIA GENERAL.- CANDIDATURA A LA CONVOCATÒRIA DE
RECONEIXEMENT DE CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA 2019-2020
D'UNICEF (EXP. 2020/333).
7. URBANISME I MEDI AMBIENT.- PROPOSTA D'ACORD DE PLE.
ASSUMPTE: PROPOSTA PER A CONSIDERACIÓ COM A BÉ DE
RELLEVÀNCIA LOCAL FÀBRICA LA INDUSTRIAL TURRONERA. SITUACIÓ:
Plaça del Convent 7. REF. CADASTRAL: 7492804YH1679S0001HA.
PROPIETAT: LIPAMEX SL. EXPEDIENT: 2019/1729.
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8. INTERVENCIÓ.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 2020/178, DE
SOL·LICITUD A TURISME COMUNITAT VALENCIANA D'AJUDA A LA
MILLORA I COMPETITIVITAT DELS RECURSOS I DESTINACIONS
TURÍSTICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 2020. SUBPROGRAMA 2.3:
SUPORT A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS TURÍSTICS. PROJECTE
“INFORMADOR TURÍSTIC PER A LA TOURIST INFO XIXONA 2020” (EXP.
SUBV. 10/2020 – ABS 2020/184).
9. INTERVENCIÓ.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 2020/226 DE
SOL·LICITUD A TURISME COMUNITAT VALENCIANA D'AJUDA A LA
MILLORA I COMPETITIVITAT DELS RECURSOS I DESTINACIONS
TURÍSTICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 2020. PROGRAMA 1:
INVERSIÓ EN ADEQUACIÓ I MILLORA DELS SERVEIS I RECURSOS
TURÍSTICS. PROJECTE “RUTA DEL TORRÓ PEL LLOC MÉS DOLÇ DEL
MÓN” (EXP. SUBV. 11/2020 – ABS 2020/187).
10.INTERVENCIÓ MUNICIPAL.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE
L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA NÚM. 2019/1478, DE 23 DE SETEMBRE,
SOBRE APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ I RECONEIXEMENT DE
L'OBLIGACIÓ (EXP. 2018/1656).
11.INTERVENCIÓ MUNICIPAL.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE
L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA NÚM. 2019/1481, DE 23 DE SETEMBRE,
SOBRE APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ I RECONEIXEMENT DE
L'OBLIGACIÓ (EXP. 2018/1656).
12.INTERVENCIÓ MUNICIPAL.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE
L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA NÚM. 2019/1993, DE 30 DE DESEMBRE,
SOBRE APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ I RECONEIXEMENT DE
L'OBLIGACIÓ (EXP. 2018/1656).

14.INTERVENCIÓ MUNICIPAL.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE
L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA NÚM. 2019/1997, DE 30 DE DESEMBRE,
SOBRE APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ I RECONEIXEMENT DE
L'OBLIGACIÓ (EXP. 2018/1656).
15.INTERVENCIÓ MUNICIPAL.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE
L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA NÚM. 2020/15, DE 9 DE GENER, SOBRE
APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ
(EXP. 2018/1656).

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

09/04/2020 Secretario

13.INTERVENCIÓ MUNICIPAL.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE
L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA NÚM. 2019/1994, DE 30 DE DESEMBRE,
SOBRE APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ I RECONEIXEMENT DE
L'OBLIGACIÓ (EXP. 2018/1656).
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16.INTERVENCIÓ MUNICIPAL.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE
L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA NÚM. 2020/40, DE 10 DE GENER, SOBRE
APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ
(EXP. 2018/1656).
17.INTERVENCIÓ MUNICIPAL.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE
L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA NÚM. 2020/42, DE 10 DE GENER, SOBRE
APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ
(EXP. 2018/1656).
18.INTERVENCIÓ MUNICIPAL.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE
L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA NÚM. 2020/46, DE 10 DE GENER, SOBRE
APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ
(EXP. 2018/1656).
19.INTERVENCIÓ MUNICIPAL.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE
L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA NÚM. 2020/49, DE 13 DE GENER, SOBRE
APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ
(EXP. 2018/1656).
20. PRECS I PREGUNTES.
- ASSUMPTES URGENTS A) INTERVENCIÓ MUNICIPAL.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
NÚMERO 2020/09, DEL PRESSUPOST PRORROGAT, PER CRÈDITS
EXTRAORDINARIS. EXP. 2020/257.
B) SECRETARIA GENERAL.- MOCIÓ SOBRE DECLARACIÓ D'EMERGÈNCIA
FORESTAL DE LES MUNTANYES DEL TERME MUNICIPAL DE XIXONA (EXP.
2020/355).

Alfonso Ramón Calero del
Castillo
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C) CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.- PROCLAMACIÓ DE REPRESENTANT DE
L'ALUMNAT DE PRIMER CICLE D'ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI EN
EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE XIXONA (EXP. CEM 02/2020-Exp.
electrònic 2020/357).
1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
(23/01/2020 -ordinària-).
El Sr. Ros (MX), diu que el seu nom és Marcos i en l'acta se l’anomena com Marc i que
s'abstindrà d'aprovar l'acta perquè no està redactada en valencià.
El Sr. Arques (Compromís per Xixona) pregunta per què l’acta no està redactada en
valencià. L’alcaldessa contesta que el Departament de Normalització Lingüística té
una persona menys i s'ha hagut de fer càrrec dels assumptes de cultura i no dóna
temps a més.
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El Sr. Francés (PP) diu que en la pàg. 45 va preguntar sobre el solar del costat de
l'església, si s'havia fet alguna gestió en Conselleria.
El Sr. Mira García (PSOE) diu que en el punt segon, quan es dóna compte de les
resolucions, el Sr. Arques (Compromís per Xixona) pregunta per un decret que està
mal numerat, i ara mateix no sap, era el que feia referència a la modificació de crèdit
del c/ Francesc Mira Miralles.
A continuació, repartida l’acta de la sessió del Ple de la corporació, del dia 23/01/2020
– ordinària, els regidors i regidores reunits renuncien a llegir-la i acorden, per deu
vots a favor (5 PSOE, 3 C’s i 2 PP) i 3 abstencions (2 Compromís per Xixona i 1
MX-AM), aprovar-les.
2. RESOLUCIONS DES DE L'ÚLTIM PLE PERQUÈ LA CORPORACIÓ QUEDE
ASSABENTADA.
El Sr. Arques (Compromís per Xixona), pregunta si hi ha hagut algun increment
respecte a l'any 2019 pel que fa a la publicació d'Ele Nostre. El regidor d'Hisenda, Sr.
Mira, contesta que és el mateix import.
El Sr. Arques diu que en el Decret núm. 188/2020, Pla Edificant, no entén la quantitat.
El Sr. Mira contesta que es va modificar el crèdit de les subvencions concedides que
no estan en el pressupost i que com és per a diversos anys, es genera crèdit per a les
obres que no han sigut subvencionades.
El Sr. Arques pregunta si en la Casa Aracil s'han incrementat els honoraris del projecte
i si no venien ja previstos de l'anterior legislatura. La Sra. Carbonell contesta que
s'havia contractat en l'anterior legislatura, però el projecte de consolidació és major i
per això s'han modificat els honoraris.

09/04/2020 Secretario

El Sr. Arques pregunta, en relació amb el decret núm. 236/2020, com és el pressupost,
contestant la Sra. Carbonell que s'ha contractat per a veure què es pot fer en el centre
històric. El Sr. Arques pregunta si no es contractà en l'anterior legislatura. La Sra.
Carbonell contesta que és la mateixa empresa que està redactant l'ARRUR.
El Sr. Arques pregunta en quin estat es troba l'aula de cicle formatiu. La Sra. Carbonell
contesta que el projecte ja està aprovat i ara cal licitar.
Seguidament, es dóna compte de les resolucions dictades des de la convocatòria del
Ple ordinari que se celebrà el 23 de gener de 2020, iniciant-se en la Resolució núm.
85/2020, de data 17 de gener de 2020, fins a la Resolució núm. 280/2020, de data 24
de febrer de 2020, totes dues incloses.

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

La corporació queda assabentada.
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3. SECRETARIA.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA REGIDORIA
DELEGADA D'IGUALTAT NÚM. 2020/222, DE 13 DE FEBRER, SOBRE
L'APROVACIÓ DEL TERCER PLA D'IGUALTAT DE XIXONA (2020-2023) (EXP.
2020/258).
La regidora delegada d'Igualtat, Sra. María Teresa Carbonell Bernabeu, dóna compte
de la resolució núm. 2020/222, de data 13 de febrer de 2020, sobre l'aprovació del
Tercer Pla d'Igualtat de Xixona (2020-2023), i del qual prèviament es va donar compte
en la sessió ordinària de la Comissió Municipal d'Hisenda, Especial de Comptes i
Educació, que va tenir lloc el 21 de febrer de 2020, i que és del tenor literal següent:
“L'article 14 de la Constitució Espanyola proclama el dret a la igualtat i a la no
discriminació per raó de sexe, i l'article 9 del citat text cita l'obligació que correspon als
poders públics que aquesta igualtat siga efectiva. En línia amb l'anterior, l'article 10 de
l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana disposa que correspon a la
Generalitat Valenciana promoure les condicions perquè la igualtat siga real i efectiva
en tots els àmbits, en particular en matèria d'ocupació i treball.
En desenvolupament de les anteriors prescripcions, han sigut dictades la Llei orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i, en l'àmbit de la
Comunitat Valenciana, la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat entre homes i
dones. Per a l'àmbit específicament municipal, disposa l'Art. 21.2 de la Llei orgànica
3/2007, de 22 de març, que “Les entitats locals integraran el dret d'igualtat en l'exercici
de les seues competències i col·laboraran a aquest efecte, amb la resta de les
Administracions Públiques”.

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

09/04/2020 Secretario

Amb la finalitat de complir els anteriors objectius, la Regidoria d'Igualtat de
l'Ajuntament de Xixona ha promogut l'elaboració d'un Pla d'Igualtat, amb una vigència
de quatre anys (del 2020 al 2023), amb la voluntat de constituir una eina al servei
d'aconseguir la igualtat d'oportunitats entre homes i dones a Xixona, i que possibilite la
materialització en aquest municipi dels anteriors principis.
El tercer Pla d'Igualtat de Xixona, que ha sigut redactat per la consultora Crea360, és
la manifestació per part de l'Ajuntament del seu compromís amb la igualtat
d'oportunitats entre homes i dones; mitjançant la seua elaboració, i posterior aplicació.
Serà a través del Pla d'Igualtat que es realitzarà un diagnòstic i s'incorporaran línies
d'actuació per a dur a terme accions en el municipi; i a partir d'ací, es podran establir
unes línies d'actuació per a implementar iniciatives concretes i realitzar una planificació
de gènere. Així mateix, amb la implementació del Pla d'Igualtat, s'incorporarà una
perspectiva de gènere a la governança municipal.
Per l'anteriorment exposat, i en ús de les atribucions que m'han sigut delegades en
virtut del Decret de l'Alcaldia Presidència núm. 2019/1040, de 20 de juny, RESOLC:
PRIMER: aprovar el Tercer Pla d'Igualtat de Xixona, per al període comprès de l'any
2020 al 2023, redactat per la consultora Crea360, i que consta en l'expedient
administratiu municipal portat a aquest efecte.
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SEGON: donar compte d'aquesta resolució al Departament de Serveis Socials
d'aquest Ajuntament.
TERCER: donar compte d'aquesta resolució al Ple de la corporació perquè en prenga
coneixement en la pròxima sessió que l’òrgan col·legiat celebre.”
La Sra. Carbonell explica el Pla d'Igualtat. Diu que és el tercer i es tracta que la igualtat
siga real, tant des de la perspectiva de gènere com del govern municipal i, a
continuació, realitza un ampli resum del contingut del Pla. Diu que s'ha fet un
diagnòstic entre la població i que s'hi aniran desenvolupant les accions durant els anys
2020 - 2023.
El Sr. Arques (Compromís per Xixona) diu que en algunes accions no consta
pressupost i que li agradaria que hi haguera hagut un major nombre de persones en el
diagnòstic. També diu que en la memòria s'indiquen punts del poble on hauria
d'augmentar la il·luminació. També diu que ha trobat a faltar que l'equiparació laboral
en el sector del torró no és una realitat i pregunta si es podria influir-hi. Contesta la
Sra. Carbonell que a ella també li hauria agradat una major participació en el
diagnòstic, que hi ha zones que la gent ha dit que són insegures i que en algunes
accions no hi ha pressupost perquè es faran amb el temps i encara no se sap el que
costaran.
El Sr. Francés (PP) diu que un Pla d'Igualtat és necessari, que tots s'han d'esforçar i
que cal posar èmfasis a educar els joves en els valors de la igualtat. La Sra. Carbonell
contesta que ja s'ha fet la formació als empleats de l'Ajuntament i en els col·legis, que
la gent jove està cada vegada més conscienciada, tot i que s'han fet i estan fent-se
coses, i alguna cosa està canviant, encara falta molt a fer.
L’alcaldessa agraeix a la Sra. Carbonell la seua implicació en aquest tema i diu que
han d'anar tots de la mà en aquest cas.
La corporació queda assabentada.

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

09/04/2020 Secretario

4. SECRETARIA GENERAL.- MOCIÓ PER A L'APLICACIÓ DE PASSOS DE
VIANANTS EN TRES DIMENSIONS (3D) (EXP. 2020/331).
L’alcaldessa comenta que es va presentar una moció del Grup Compromís per Xixona
i que en la Comissió Informativa es va acordar que es presentara una esmena,
pregunta al secretari com s'ha d'actuar ara. El secretari contesta que com es va
acordar en la Comissió Informativa, el grup de Compromís ha presentat una nova
Moció que és l'anterior, amb l'esmena que es va acordar.
A continuació, l’alcaldessa cedeix la paraula al Sr. Sirvent (Compromís), qui explica la
moció. Diu que, en els passos de vianants amb guals, els vehicles redueixen la
velocitat, però es colpegen i es poden produir danys. Que en diversos municipis ja
s'han instal·lat aquests passos de vianants i s'ha comprovat que es redueix la velocitat
sense que es produïsquen danys en els vehicles. Finalitza dient que l'esmena és
6
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perquè es realitze una prova, en algun punt del nucli urbà per a veure com funcionen i
ja es veurà la decisió que s'adopta, segons el resultat de la prova i els informes que
siguen necessaris. Després de la introducció es transcriu la moció:
El regidor del Grup Municipal Compromís per Xixona, Lucas Sirvent García, exposa la
moció esmenada, de data 26 de febrer de 2020 (reg. d’entrada 2020/1600, de
26/02/2020), segons acord favorable de la Comissió Municipal de Governació i
Urbanisme en la sessió ordinària celebrada el dia 21 de febrer de 2020, i que diu:
“Lucas Sirvent García, amb document d'identitat núm. 48774023Q, com a regidor del
Grup Municipal Compromís per Xixona, amb CIF V54892625, a l'Ajuntament de
Xixona, a l'empara de les atribucions que li confereixen els arts. 91 i 97 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la seua inclusió
davant el Ple ordinari del mes de febrer de la corporació municipal la següent MOCIÓ
per al seu debat i aprovació, si escau.
Les marques sobre el paviment, o marques viàries, conegudes per totes i tots com a
passos de vianants o passos de zebra regulen la circulació i adverteixen o guien als
usuaris i usuàries de les vies urbanes. Per això, la ubicació i el disseny dels passos de
zebra són elements clau en la planificació de la mobilitat urbana en general.
Cadascú de nosaltres com a vianants o com a conductors hem vist en alguna ocasió
situacions perilloses o desagradables en un pas de zebra, motivades per factors com
el propi sistema d'encreuaments, l'accessibilitat, la falta de visibilitat o, cal reconèixerlo, la imprudència dels vehicles, principalment, i de les persones, en menor mesura.

A més, cal ressenyar respecte a la presència d'elements de reducció de velocitat
(coneguts col·loquialment com a «guals»), existents en l'actualitat en alguna de les
vies anteriorment esmentades, que, a pesar que si que aconsegueixen el seu propòsit
principal, no estan exempts d'altres conseqüències negatives per a la seguretat:
suposen un perill per a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, per als serveis
d'emergències com a ambulàncies, bombers o policia, a més de suposar una
deterioració dels elements de suspensió de turismes i altres vehicles, un augment del
consum de combustible i poder ser objecte de reclamacions de responsabilitat
patrimonial contra l'Ajuntament.

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

09/04/2020 Secretario

Des de Compromís considerem que dins de la xarxa urbana xixonenca són múltiples
els exemples de passos de zebra en els quals, la seguretat dels vianants davant
l'aproximació d'un vehicle pot veure's en risc, i es poden considerar «punts negres».
Estem parlant de casos com el del carrer de Francesc Nicolau Mira Miralles (és a dir,
l'entrada al nostre poble des del sud), l'avinguda de Joan Fuster (que dóna accés en el
barri i en el polígon industrial de Segorb, així com en el poliesportiu), el carrer Alcoi, el
carrer de Marcel Mira i Carbonell o la via d'entrada i eixida des de Tibi (és a dir, la
successió de carrers de Joan Andrés Morell, plaça del Convent, carrer de Sant
Francesc, Vicent Cabrera i Castalla).
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És per això que, per a continuar incrementant la visibilitat i seguretat de la
senyalització viària, considerem molt convenient l'aplicació de passos de vianants en
tres dimensions (3D) en el nostre municipi, tal com ja està sent implementat en
nombroses ciutats i pobles, i donant un excel·lent resultat i acceptació per part de les
veïnes i veïns.

Aquesta tècnica en 3D té per objectiu incrementar la seguretat gràcies a l'efecte visual
tridimensional que provoca en els conductors, estimulant la frenada instintiva per a
major seguretat dels vianants. En aquest cas, en comptes de pintura convencional, la
instal·lació es fa amb calor, precalfant la calçada i col·locant peces de plàstic adaptat.
A més, la pintura no és esvarosa, de manera que redueix els riscos quan plou. Aquest
mètode resulta més barat i menys invasiu que altres reductors de velocitat, molt més
durador que la pintura convencional i amb una major capacitat d'adherència.
En conseqüència demanem al Ple l'adopció dels següents acords:
1. Que els serveis tècnics de l'Ajuntament estudien la implementació de passos de
zebra en 3 D al nostre poble, començant per la realització d'una primera prova
experimental en algun punt de la xarxa viària a determinar per aquests mateixos
serveis.

3. Que, en el cas de tenir resultats positius, aquesta mesura s'implement de manera
progressiva, prioritzant aquelles interseccions més perilloses i que puguen suposar un
major risc per a la seguretat dels vianants, ja siga en les principals vies del municipi o
en passos pròxims als recintes escolars, parcs o el centre de salut.
Xixona, 26 de febrer de 2020
Lucas Sirvent García
ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE XIXONA”

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

09/04/2020 Secretario

2. Que s'informe amb posterioritat dels resultats d'aquest estudi als grups polítics
municipals i a la ciutadania.
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El Sr. Ros (MX-AM) diu que aquesta moció li sembla molt bé, però que hi ha dos
passos de vianants conflictius al carrer Alcoi i al carrer Alacant, que si hi ha cotxes
aparcats, pot passar alguna cosa.
El Sr. Francés (PP) veu bé que es faça la prova i veure com resulta.
El Sr. Gutiérrez (C’s) agraeix a Compromís que haja introduït l'esmena que van
acordar tots i que efectuada la prova ja es veurà el resultat. Diu que donaran suport a
la moció.
El Sr. Mira, regidor de Trànsit diu que també hi està d'acord
La corporació adopta, per unanimitat, acord de conformitat amb la moció
precedent.
5. SECRETARIA GENERAL.- PROPOSTA D'ACORDS SOBRE
INTERNACIONAL DE LA DONA 8 DE MARÇ DE 2020 (EXP. 2020/332).

EL

DIA

La portaveu del Grup Municipal Socialista, María Teresa Carbonell Bernabeu, exposa
la proposta conjunta de tots els grups municipals de l'Ajuntament de Xixona, de data
20 de febrer de 2020, amb un dictamen favorable de la Comissió Municipal d'Hisenda,
Especial de Comptes i Educació, en la sessió ordinària celebrada el dia 21 de febrer
de 2020, i que es transcriu a continuació:
“M. TERESA CARBONELL BERNABEU portaveu del Grup Socialista, JAVIER
GUTIÉRREZ portaveu Grup Ciutadans, JUAN CARLOS FRANCÉS portaveu Grup
Popular, JOAN ARQUES portaveu del Grup Compromís i, MARCOS ROS GARRIGÓS
portaveu del Grup Més Xixona- Acord Ciutadà de l'Ajuntament de Xixona a l'empara
del que preveu l'article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim
Local de la Comunitat Valenciana, i de conformitat amb el que diuen els articles 91.4 i
97 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, presenta la
proposta de resolució següent perquè s'incloga en l'ordre del dia de la pròxima sessió
ordinària del Ple perquè es debata i es vote.

El feminisme i la lluita pels drets de la dona no és un moviment nou. Ja en el segle
XVIII, Mary WolIstonecraft publica en 1792 A Vindication of the Rights of Woman: with
Strictures on Political and Moral Subjects, posicionant-se com una de les primeres
obres feministes de la literatura i de la filosofia. Amb el naixement d'aquesta obra,
WolIstonecraft comença a obrir camins que reivindiquen els drets de les dones, com
l'educació, entre altres coses, possibilitant així una nova onada de moviments socials
on les dones seran partícips i protagonistes.

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

09/04/2020 Secretario

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

9

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

0915034f35b74f329262ef9936640a71001

Url de validación

https://sede.xixona.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administració

Estado de elaboración: Original

Av. Constitució 6
03100 Xixona (Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

El 8 de març, esdevé una data clau en les agendes i els calendaris, una data que es
marca com una fita a la història pels drets aconseguits, recuperats, però també una
data per a recordar que encara hi ha molt de camí per a recórrer.
El 8 de març de 1908, al voltant de 130 treballadores d'una fàbrica tèxtil es declaraven
en vaga per a reivindicar unes condicions laborals simples i justes: aconseguir la
jornada laboral de 10 hores, la igualtat salarial, temps per la lactància, així com una
millora de les condicions higièniques en les quals treballaven. Arran d'aquest fet,
d'aquesta demanda, l'amo de l'empresa, ordena tancar les portes de la fàbrica i
provocar un incendi, abrasant així a totes les dones que hi havia dins.
Anys més tard, en 1910, té lloc la primera Conferència Internacional de Dones
Socialistes a Alemanya, liderada per Clara Zetkin i és allà on es proposa commemorar
el 8 de març en record de la mort d'aquestes treballadores, denominant-ho així El Dia
de la Dona Treballadora.
Amb tot això, l'onada del feminisme, de la lluita per a reivindicar els drets de les dones,
comença a créixer i a expandir-se: cada vegada són més les dones i els homes que
justifiquen aquesta lluita com a pròpia i reconeixen el feminisme com el moviment
social que ha d'agrupar a tots els sectors socials.
D'aquesta manera, una de les primeres demandes i èxits, és l'assoliment del sufragi
femení, del dret a vot, celebrat per primera vegada el 21 de desembre de 1918 a Gran
Bretanya, a pesar que encara amb algunes restriccions respecte dels homes. A
Espanya, el sufragi universal es va aprovar l'1 d'octubre de 1931, en la 2a República,
amb 161 vots a favor (dels partits de dretes i una gran majoria del PSOE, a excepció
d’lndalecio Prieto i els seus seguidors de xicotets nuclis republicans); 121 en contra
(Acció Republicana, Partit Republicà Radical i el Partit Republicà Radical Socialista) i
188 abstencions; tenint un paper destacat en aquells dies Clara Campoamor.

Alfonso Ramón Calero del
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En l'estat espanyol, la incorporació real de les dones al treball esdevé quan aquestes
comencen a formar-se per a millorar en les seues professions, sent entre 1920 i 1936,
quan sorgeixen les primeres dones amb càrrecs importants (com María de Maeztu o
Concha Espina, per fer un breu esment). D'acord amb això i seguint el recorregut del
cronograma feminista, al 1952 les Nacions Unides declaren el 8 de març com el Dia
Internacional de la Dona, usant com a símbol d'aquesta celebració el color lila, ja que
d'aquest color eren els teixits que treballaven les dones a la fàbrica tèxtil quan van ser
cremades.
La crisi econòmica de la dècada passada, ens va portar cap a una involució en els
drets de les dones que va produir una major desigualtat, empobriment, feminització de
la precarietat, retallada en drets socials i pèrdua de drets de la ciutadania, fins i tot de
drets ja consolidats, provocant sobretot l'augment de la desocupació en les dones, on
a finals de I’any 2010 la taxa de desocupació femenina superava el 20%.
A nivell internacional continuen produint-se situacions d'extrema vulnerabilitat
relacionades amb les situacions de migració, tant per problemes econòmics com
polítics o causats pels conflictes oberts.
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Les retallades econòmiques van suposar un atac directe contra el procés d'igualtat
entre dones i homes perquè la precarietat laboral, la cura de les persones en situació
de dependència, etc. recauen de manera majoritària sobre les dones quan les
institucions públiques no les cobreixen. A més, aquests treballs del sector de les cures
són majoritàriament desenvolupats per dones, sent ocupacions considerades de
menor valia i, per tant, pitjor remunerats.
Islàndia és un referent en la lluita contra les desigualtats entre homes i dones, i en
2017 se situa com eI estat del món amb una menor clivella de gènere segons dades
del Fòrum Econòmic Mundial. S'ha convertit en el primer país en aprovar per Llei (1 de
gener de 2018) que les empreses amb 25 treballadors o més i els organismes públics,
controlen i demostren que les seues treballadores i treballadors guanyen el mateix
jornal pel mateix treball realitzat. Cal tenir present que segons dades d'organismes
oficials les dones europees tenen una renda de més del 20% inferior a la dels homes,
que en realitat és com si les europees van treballar gratis des d'octubre fins al final
d'any.
A l'Estat Espanyol la bretxa salarial se situa en el 15% segons l'INE (Institut
Nacional d'Estadística), això vol dir que, encara que estiguem per davall de la mitjana
de la Unió Europea, continua havent-hi una desigualtat salarial que cal eliminar. Això
no sols afecta al llarg de tota la vida laboral, sinó que, una vegada arribada l'edat de
jubilació, veiem com aqueixa bretxa es reprodueix en la pensió, deixant així a un major
nombre de dones en situació de pobresa, en edat avançada, a més. Malgrat la Llei
estatal 3/2007, de 22 de marc, per a la igualtat efectiva de dones i homes de 2007, és
evident que hi ha molta faena a fer.
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Encara ara, les dones continuen patint desigualtats respecte dels homes, trobant-se
amb obstacles com «el sostre de vidre» (expressió que fa referència a la barrera
invisible que representa les limitacions que troben les dones per a ascendir en la seua
carrera professional), els micromasclismes diaris com el mansplaining (anglicisme usat
per a designar l'acció i efecte d'un home que explica a una dona alguna cosa que
segurament ella ja sap), o les narratives paternalistes o condescendents des d'una
mirada masculina. Amb això, ens topem també amb la reivindicació d'ús del llenguatge
inclusiu, un llenguatge on tots i totes senten que formen part i que les inclou d'igual
manera.
Finalment, cal destacar per la seua contemporaneïtat, l'Agenda 2030 de
Desenvolupament Sostenible, la qual marca l'acció global pel desenvolupament fins a
l’any 2030 i configura un full de ruta d'actuació connectat entre si per a aconseguir un
objectiu en comú: el desenvolupament mundial sostenible. Dins d'aquesta Agenda
2030, trobem dos objectius (ODS) 8 i 10, els quals vetlen per un treball digne i un
creixement econòmic i per la reducció de les desigualtats, respectivament. Són
aquests objectius els que exigeixen un sistema de governança multinivell eficaç: cada
nivell de govern (internacional, nacional, regional i local), ha de ser responsable de
comprometre's, mitjançant consensos, aliances i col·laboracions amb altres sectors, a
impulsar, implementar i aconseguir les fites marcades. Veiem per tant, que el
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feminisme queda arreplegat dins d'Agenda 2030, com un objectiu a implantar,
aconseguir i consolidar per l'ONU.
És per tot això que proposem els següents:
ACORDS
PRIMER: commemorar el dia 8 de març com a Dia Internacional de la Dona i
promoure activitats dirigides a reforçar el principi d'igualtat entre homes i dones,
sumant-nos al lema de l'ONU «sóc de la generació de la igualtat».
SEGON: instar el Govern a la presentació i aprovació d'una Llei de lgualtat Laboral,
entre homes i dones, a fi de garantir de manera efectiva el dret a la conciliació, així
com les mesures que facen possible la igualtat en I’ocupació.
TERCER: com a Ajuntament, ens comprometem elaborar polítiques d'igualtat de
caràcter transversal i en el pressupost a avaluar i fer el seguiment dels acords presos
en matèria d'igualtat a través de plans d'igualtat, tant per a la ciutadania com per a les
plantilles municipals i donar compte periòdicament a aquest ple.
QUART: impulsar polítiques que fomenten la conciliació, la corresponsabilitat, així com
la no discriminació de la dona, per a propiciar l'eliminació de polítiques que encara es
donen de forma encoberta en determinades professions en què les dones
embarassades són penalitzades pel simple fet de ser mares i avaluades amb un
«rendiment anormal».
CINQUÈ: propiciar des de les diferents àrees municipals, que totes les persones, quan
així ho necessiten, compten amb I’atenció necessària mitjançant els serveis públics,
per a les tasques de la cura familiar no suposen una desigualtat a I’hora de la
integració efectiva de la dona en la vida laboral i/o en la seua carrera professional.
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SISÈ: demanar al Govern espanyol la ratificació del Conveni 189 de l'OIT
(Organització Internacional del Treball) per a la dignificació del treball a la llar i les
cures.
SETÈ: com a Ajuntament, ens comprometem i encoratgem la resta de les institucions
a continuar treballant per la igualtat i a avançar en el desenvolupament de les
polítiques per la igualtat i contra la violència masclista i de gènere. Manifestem la
importància del Pacte d'Estat contra la violència de gènere, i la dotació i continuïtat
pressupostària per a garantir-ne l’aplicació. Manifestem la importància cívica i política
del Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista i la dotació i continuïtat
pressupostària per a garantir-ne l’aplicació. El nostre Ajuntament està adherit i té
previst adherir-se a aquest pacte i es compromet a aplicar-lo i a actuar d'acord amb les
seues propostes.
VUITÈ: com a Ajuntament, ens adherim a l'acord al qual ha arribat les Corts
Valencianes, el passat 30 de gener, pel qual es reforça l'acord del Pacte Valencià
contra la violència de gènere i masclista i, per tant, ens comprometem també a
12
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continuar fent valdre les mesures d'aquest pacte, a més vam mostrar el nostre rebuig a
qualsevol mena de posicionament polític que negue l'existència de la violència de
gènere i masclista o que propugne la minoració de les mesures de protecció de les
dones. Cal recordar que la violència contra les dones és un tema que ha sigut objecte
d'un pacte d'Estat.
NOVÈ: declarar el nostre poble un municipi contra la violència masclista i lliure de
tràfic i de prostitució.
DESÈ: exigir a les administracions públiques un finançament suficient per a dur a
terme les polítiques d'igualtat així com les polítiques educatives i les socials. Ens fan
falta unes polítiques àmplies, no es tracta de resoldre situacions d'especial precarietat
de caràcter asistencialista sinó de garantir els drets de la ciutadania, i és urgent que
desaparega la discriminació que patim en el finançament. Ens fa falta perquè,
reclamar, amb l’objectiu de millorar l'Estat del Benestar al nostre país, una reforma
urgent de l'actual model de finançament autonòmic i local.
ONZÈ: facilitar espais per a les activitats programades per les associacions per a la
vaga mundial de dones del dia 8 de març convocada a nivell mundial pel moviment
feminista.
DOTZÈ: donar trasllat dels presents acords a la Generalitat Valenciana i,
especialment, a la Conselleria d’lgualtat i Polítiques Inclusives, als grups parlamentaris
de les Corts Valencianes, al Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i
Igualtat del Govern d'Espanya i als diferents grups parlamentaris del Congrés i del
Senat, així com que es publicite per les vies habituals i es comunique al teixit
associatiu de la nostra població.”
La Sra. Carbonell comenta àmpliament la proposta signada per tots els grups polítics i
comenta que es llegirà el dia 8 de març a la porta de l'Ajuntament, a les 12 hores.
Finalitza donant les gràcies i felicita a tots i totes, i diu que li agradaria que d'ací a poc
temps no calga presentar aquest tipus de propostes.
L’alcaldessa també agraeix que tots els grups hagen signat aquesta proposta.
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La corporació adopta, per unanimitat, acord de conformitat amb la proposta
transcrita anteriorment.
6. SECRETARIA GENERAL.- CANDIDATURA A LA CONVOCATÒRIA DE
RECONEIXEMENT DE CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA 2019-2020 D'UNICEF
(EXP. 2020/333).
La regidora delegada d'Educació, María Teresa Carbonell Bernabeu, exposa la
proposta de data 21 de febrer de 2020, amb un dictamen favorable de la Comissió
Municipal d'Hisenda, Especial de Comptes i Educació, en la sessió ordinària que va
tenir lloc el dia 21 de febrer de 2020, i que és del següent tenor literal:
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“La iniciativa Ciutats Amigues de la Infància, liderada per UNICEF Comitè Espanyol, té
com a objectiu general promoure l'aplicació de la Convenció sobre els Drets del Xiquet
(ONU, 1989), ratificada pel nostre país en 1990, en l'àmbit dels Governs Locals.
Ciutats Amigues de la Infància té com a visió que tot xiquet, xiqueta i adolescent
gaudisca de la seua infància i adolescència i desenvolupe tot el seu potencial a través
de la realització igualitària dels seus drets a les seues ciutats i comunitats. Amb la
finalitat de fer realitat aquesta visió, els governs locals i els seus socis identifiquen les
seues metes (resultats) en les cinc esferes d'objectius generals, que arrepleguen els
drets continguts en la Convenció sobre els Drets del Xiquet. D'aquesta forma, una
ciutat o comunitat compta amb una governança amiga de la infància, en treballar per a
aconseguir aquests objectius:
1. Cada xiquet, xiqueta i adolescent és valorat, respectat i tractat justament dins de les
seues comunitats.
2. Les veus, necessitats i prioritats de cada xiquet i xiqueta s'escolten i es consideren
en les normatives i polítiques públiques, en els pressupostos i en totes les decisions
que els afecten.
3. Tots els xiquets i xiquetes tenen accés a serveis essencials de qualitat.
4. Tots els xiquets i xiquetes viuen en entorns segurs i nets.
5. Tots els xiquets i xiquetes tenen l'oportunitat de gaudir de la vida familiar, el joc i
l'oci.
Ciutats Amigues de la Infància es va posar en marxa a Espanya l'any 2001 i compta
amb el suport del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i l'Institut Universitari UAM-UNICEF de
Necessitats i Drets de la Infància i l'Adolescència (IUNDIA) i UNICEF Comitè Espanyol.
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A través del reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, UNICEF Comitè Espanyol
destaca a aquells governs locals compromesos amb els cinc objectius esmentats
anteriorment, que apliquen a nivell local un model de gestió des d'un enfocament de
drets del xiquet, i que ho fan sota un sistema de governança que afavorisca la
coordinació interna i externa, que promoga i genere mecanismes reals de participació
infantil i adolescent i que compte amb una estratègia a llarg termini per a incorporar a
la infància i adolescència en el centre de les polítiques i accions impulsades des dels
governs locals.
Atès que Ciutats Amigues de la Infància i el reconeixement Ciutat Amiga de la Infància
afavoriran els interessos de la població en general i de la infància en particular; atès, a
més, que el nostre municipi (o un altre govern local) compleix amb els requisits
estipulats en les bases de la convocatòria oberta per UNICEF Comitè Espanyol, i
manifestant la nostra voluntat de contribuir activament a la difusió i aplicació de la
Convenció sobre els Drets del Xiquet en la nostra localitat, el Ple adopta aquest acord
amb les següents disposicions:
1) Aprovar la sol·licitud dirigida a UNICEF Comitè Espanyol per a: a) Iniciar els tràmits
per a l'obtenció del reconeixement Ciutat Amiga de la Infància; i b) la posterior
col·laboració entre UNICEF Comitè Espanyol i l'Ajuntament de Xixona a l'efecte de
14
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donar suport al desenvolupament, la millora contínua i la innovació de les polítiques
d'infància i adolescència d'aquest municipi.
2) Donar trasllat del present acord a la UNICEF Comitè Espanyol, a fi que siga
considerada la candidatura a la convocatòria de reconeixement Ciutat Amiga de la
Infància 2019-2020.”
La Sra. Carbonell explica que amb aquesta proposta es pretén que UNICEF declare
Xixona com “Ciutat Amiga de la Infància”. Que es va fer el treball previ dins del
projecte “Xixona per l'Educació” i ara caldrà fer un diagnòstic sobre la infància i la
joventut del poble.
La corporació adopta, per unanimitat, acord de conformitat amb la proposta
precedent.
7. URBANISME I MEDI AMBIENT.- PROPOSTA D'ACORD DE PLE. ASSUMPTE:
PROPOSTA PER A CONSIDERACIÓ COM A BÉ DE RELLEVÀNCIA LOCAL
FÀBRICA LA INDUSTRIAL TURRONERA. SITUACIÓ: Plaça del Convent 7,
REF.CADASTRAL: 7492804YH1679S0001HA. PROPIETAT: LIPAMEX SL.
EXPEDIENT: 2019/1729.
La regidora delegada d'Habitatge i Urbansime, María Teresa Carbonell Bernabeu,
exposa la proposta de data 27 de novembre de 2019, amb un dictamen favorable de la
Comissió Municipal de Governació i Urbanisme, en la sessió ordinària que va tenir lloc
el dia 21 de febrer de 2020, i que diu:
“ANTECEDENTS
1r 25/07/2019: (reg. d’entrada E 4054) es presenta sol·licitud de llicència urbanística
per a la demolició de l'edifici industrial situat a la plaça del Convent 7 (fàbrica La
Industrial Turronera), completant la sol·licitud amb documentació aportada amb data

09/04/2020 Secretario

10 d'octubre de 2019 (expedient 2019/1230).
2n 30/10/2019: informe historiogràfic de la construcció que es vol demolir emès pel
cronista oficial de Xixona i tècnic municipal del Departament de Cultura.
3r 15/11/2019: després de visitar la construcció, amb data 7 de novembre de 2019, al
costat del cronista oficial de Xixona, l'arquitecte cap de Departament Tècnic de Gestió i
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informe de valoració patrimonial de la fàbrica La Industrial

Turronera.
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4t 21/11/2019: Informe proposta de l’acord de la tècnica d’Administració General.

CONSIDERACIONS
PRIMERA: la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, en l'article 46:
1. Són béns immobles de rellevància local tots aquells béns immobles que, no
reunint els valors a què es refereix l'article 1 d'aquesta llei en grau tan singular
que justifique la seua declaració com a béns d'interès cultural tenen, no obstant
això, significació pròpia, en l'àmbit comarcal o local, com a béns destacats de
caràcter històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic o etnològic.
Aquests béns hauran de ser inclosos en els corresponents catàlegs de béns i
espais protegits previstos en la legislació urbanística, amb l'expressada
qualificació de béns immobles de rellevància local i s'inscriuran en la secció 2a
de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià. Tals béns i la seua
normativa de protecció formaran part de l'ordenació estructural del planejament
municipal, que es desenvoluparà conforme als criteris de planificació establits
per a les corresponents categories de béns d'interès cultural.
2. Els Béns immobles de Rellevància Local seran inscrits en l'Inventari General
del Patrimoni Cultural Valencià…
La fàbrica de la Industrial Torronera constitueix un complex industrial constituït per un
conjunt d'edificis i ampliacions realitzades en diversos moments, des de l'any 1926 fins

Tal com queda reflectit en l'informe de l'arquitecte municipal (que s'adjunta a aquesta
proposta), el cos principal de l'edifici industrial situat en la parcel·la cadastral
7492804YH1679S0001HA en plaça del Convent núm. 7 (que ve delimitat en l'annex
d'aquest acord), conegut com La Industrial Turronera SA, té valor de caràcter històric,
arquitectònic i fins i tot etnològic que, si bé no justifiquen la seua consideració com a
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a l'última reforma documentada de l'any 1980.
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bé d'interès cultural, tenen significació pròpia en l'àmbit local, que poden comportar la
seua consideració com a bé de rellevància local.
Xixona no disposa encara d'un Catàleg de Proteccions, encara que està en fase de
tramitació el procediment de contractació dels serveis d'assessoria externa per a la
seua redacció, per això l'edifici en qüestió no gaudeix de protecció pel planejament
urbanístic municipal.
La consideració d'una construcció com a Bé de Rellevància Local (d'ara en avant,
BRL) suposa la inscripció en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià, amb la
consegüent aplicació del règim de protecció, les limitacions i les mesures de foment
que la Llei reserva als béns inventariats.

SEGONA: el Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, regula el procediment de
declaració i el règim de protecció dels béns de rellevància local. Té per objecte
desenvolupar els diferents procediments de declaració dels béns immobles de
rellevància local, concretar el règim de protecció d'aquests béns mitjançant
l'establiment d'uns continguts mínims per a totes les fitxes del catàleg, i fixar un règim
transitori de protecció per als béns que ja compten amb la consideració de béns
immobles de rellevància local o que es troben en tramitació per a la seua declaració,
fins a la definitiva aprovació dels corresponents catàlegs municipals de béns i espais
protegits.
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Aquesta normativa distingeix dos procediments per a la declaració de béns immobles
de rellevància local, un ordinari i un altre extraordinari.

Article 4 Procediment ordinari per a la seua declaració
1. De conformitat amb el que es disposa en l'article 47 de la Llei 4/1998, d'11
de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, correspon als
ajuntaments, a través de la corresponent aprovació o modificació del seu
Catàleg Municipal de Béns i Espais Protegits, en els termes establits en la
17
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legislació urbanística, proposar justificadament els béns pertanyents al seu
terme municipal que aspiren a ser reconeguts com a Béns immobles de
Rellevància Local de caràcter individual, així com la inclusió o exclusió del seu
àmbit urbanísticament delimitat, o d'una part d'aquest, com a Nucli Històric
Tradicional en la secció segona de l'Inventari General del Patrimoni Cultural
Valencià, amb la citada categoria de Bé de Rellevància Local (NHT–BRL).
2. La conselleria competent en matèria de cultura, mitjançant l'informe vinculant
exigit pel citat article, avaluarà la proposta municipal i determinarà l'existència o
no de valors culturals suficients en els béns proposats per a la seua declaració
com a béns immobles de rellevància local, així com la idoneïtat del seu règim
de protecció.
Article 5 Procediment extraordinari de declaració
1. En virtut de l'exposat en l'apartat 4 de l'article 47 de la Llei 4/1998, d'11 de
juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, l'òrgan competent en
matèria de patrimoni cultural, quan aprecie l'existència d'un bé que haja
d'inscriure's en la secció segona de l'Inventari General del Patrimoni Cultural
Valencià amb la categoria de Bé de Rellevància Local, ho comunicarà a
l'ajuntament, a l'efecte de que manifeste la seua voluntat d'incloure'l o no en el
seu Catàleg Municipal de Béns i Espais Protegits.
2. En el cas que l'Ajuntament mostre el seu compromís formal, mitjançant
document oficial, de conducta en un termini raonable de temps a incloure el bé
en el seu Catàleg Municipal de Béns i Espais Protegits amb la categoria de Bé
de Rellevància Local, i es comprometa a adoptar totes les

mesures

urbanístiques siguen necessàries per a conservar la integritat de l'immoble i
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dels seus valors culturals, la conselleria competent en matèria de cultura
desistirà d'incoar procediment per a la seua declaració d'ofici.
Per a aquest supòsit, i referent a la inscripció d'aquests béns en l'Inventari General del
Patrimoni Cultural Valencià, en l'article 17 estableix:
Així mateix, l'òrgan competent en matèria de patrimoni cultural inscriurà
provisionalment, en la secció segona de l'Inventari General del Patrimoni
Cultural Valencià, els següents béns immobles:(…)
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b) Els immobles per als quals els ajuntaments hagen mostrat el seu compromís
formal d'incloure'l en el seu Catàleg Municipal de Béns i Espais Protegits fins
que hagen sigut reflectits en el citat document, amb la denominació de BRL
(acceptat).
En els dos procediments regulats la competència per a determinar si concorren de
valors suficients en un immoble per a la seua declaració com BRL, correspon la
conselleria competent en matèria de cultura, bé a proposta de l'ajuntament a través del
catàleg (procediment ordinari), bé d'ofici o a instàncies de part en cas d'elements no
catalogats (procediment extraordinari). Les facultats de l'ajuntament serien de caràcter
propositiu, no declaratiu.
Respecte al procediment ordinari, l'Ajuntament de Xixona encara no disposa d'un
Catàleg de Proteccions, encara que està en fase de tramitació el procediment de
contractació dels serveis d'assessoria externa per a la seua redacció. Per tant, el
procediment ordinari no podrà aplicar-se fins que es dispose d'un document amb
desenvolupament suficient, que avalue els immobles del municipi i incloga la proposta
de declaració dels corresponents BRL.
Respecte al procediment extraordinari, es pot incoar d'ofici o a instàncies de part, com
s'assenyala en el preàmbul de la Llei 4/1988, es reconeix a tota persona la condició
d'interessat per a promoure l'aprovació o modificació dels Catàlegs de Béns i Espais
Protegits a l'efecte de la inclusió en ells de béns immobles amb la qualificació de Béns
de Rellevància Local. Aquesta regulació no impedeix que aquest procediment
extraordinari siga instat pel propi ajuntament, quan com en aquest cas, no pot procedir

09/04/2020 Secretario

de manera directa i immediata a la inclusió de l'immoble en el Catàleg de Proteccions.
TERCERA: el mateix Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, en l'article 10,
estableix el règim transitori de protecció per a aquells béns per als quals els
ajuntaments hagen manifestat el seu compromís formal d'iniciar els tràmits urbanístics
oportuns per a la seua declaració com a béns immobles de rellevància local. Estableix
per a aquests béns que, fins a la seua definitiva inclusió en el corresponent Catàleg de
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document d'anàloga naturalesa, actuacions de conservació i manteniment.
19

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

0915034f35b74f329262ef9936640a71001

Url de validación

https://sede.xixona.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administració

Estado de elaboración: Original

Av. Constitució 6
03100 Xixona (Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

No obstant això, en casos excepcionals, i justificats, els Ajuntaments, previ informe
municipal, podran recaptar de les direccions territorials de la conselleria competent en
matèria de cultura un informe sobre la viabilitat patrimonial d'intervencions que
superen les actuacions de conservació i manteniment, com a mitjà de donar cobertura
administrativa a actuacions de major abast.
QUARTA-COMPETÈNCIA: el Ple en virtut del que es disposa en l'art 22 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local. En funció del que
s'estableix en la Resolució núm. 2019/1040, de 20 de juny, sobre delegació de
competències en membres de la corporació, la regidora delegada d'Urbanisme i
Habitatge, formula la següent PROPOSTA D'ACORD
PRIMER: assumir el compromís, d'acord amb el que es disposa en l'article 5.2 del
Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de
declaració i el règim de protecció dels béns de rellevància local, que el Catàleg de
Proteccions municipal contemple, com a bé de rellevància local, el cos principal (que
s'identifica en el pla annex a l'informe tècnic que acompanya a aquest acord) de
l'edifici industrial situat a la plaça del Convent núm. 7 (parcel·la cadastral
7492804YH1679S0001HA), identificat en el pla que figura com a annex d'aquest
acord, conegut com La Industrial Turronera SA. Tot això, sense perjudici que en
l'instrument de planejament es puga avaluar, de forma més detallada, quins són els
elements que han de quedar afectats per aquest nivell de protecció.
SEGON: sol·licitar a la Conselleria competent en matèria de cultura, l'acceptació de la
consideració de l'element descrit en l'apartat anterior, com a bé immoble de rellevància
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local, justificat amb els informes que s'aporten, i la consegüent inscripció provisional de
l'immoble en la secció segona de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià,
amb la denominació BRL (acceptat), d'acord amb el que es disposa en l'article 17.3 b)
del Decret 62/2011.
TERCER: excepte pronunciament en contra de la conselleria competent en matèria de
cultura, aplicar a l'element constructiu descrit en els apartats anteriors, el règim
transitori de protecció de l'article 10 del Decret 62/2011, i per tant, fins a la definitiva
inclusió d’aquest en el Catàleg de proteccions municipal, només es podran realitzar en
20
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l'element protegit actuacions de conservació i manteniment. No obstant això,
l'Ajuntament podrà recaptar de la Direcció Territorial d'Alacant de la conselleria
competent en matèria de cultura, un informe sobre la viabilitat patrimonial de les
intervencions que superen aquestes actuacions.
QUART: donar trasllat d'aquest acord al Servei Territorial de Cultura d'Alacant
acompanyant l'informe de l'arquitecte municipal de 15 de novembre de 2019, i l'Informe
historiogràfic de la construcció emès pel cronista oficial de Xixona amb data 31
d'octubre de 2019.

LA REGIDORA DELEGADA D'URBANISME8
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María Teresa Carbonell
(DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT)
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ANNEX
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DELIMITACIÓ DEL COS PRINCIPAL DE L'EDIFICACIÓ AFECTAT PER LA
PROPOSTA DE CONSIDERACIÓ COM BRL

”
La Sra. Carbonell, regidora d'Urbanisme, diu que aquest assumpte es va tractar en la
Comissió Informativa i el que es pretén és conservar el patrimoni del poble. Que
l'edifici està deteriorat i després de diverses reunions amb la propietat s'ha sol·licitat
llicència d'enderrocament. Diu que l'Ajuntament no té catàleg de protecció i per això
22
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s'ha emès un informe tècnic de l'arquitecte municipal i un altre informe del cronista
oficial de Xixona.
A continuació, comenta la proposta i els informes. Diu que el més antic és la nau
central, que el seu estat de conservació no és bo, però té valor arquitectònic i històric,
especialment la façana principal. La resta no té interès i el que es pretén és recuperar
per a ús públic el que té interès general. Es proposa a la Conselleria de Cultura la
declaració de Bé de Rellevància Local i així no es podrà demolir la nau central.
El sòl, en el PGOU, està qualificat com a industrial mentre hi haja indústria. La nau
central ocupa el 50% del sòl dotacional de la Unitat d'Execució, on s'ha de cedir el sòl
dotacional, que serà la nau central, per la qual cosa no causa perjudici als propietaris.
L’alcaldessa agraeix a la Sra. Carbonell l'explicació i obri un torn d'intervencions.
El Sr. Ros (MX-AM) diu que la proposta li sembla bé perquè aporta valor a Xixona.
El Sr. Arques (Compromís per Xixona) diu que no tenim catàleg de protecció pel que li
fa l'efecte que a vegades es vol protegir edificis i altres vegades no. Pregunta per què
no es protegeix la Casa Geralda i que si es produirà algun perjudici als propietaris.
El Sr. Francés (PP) diu que queda en l'aire per què la Industrial Turronera sí i Antiu
Xixona o El Almendro no. Que sap que els propietaris no estan molt d'acord i que per
això té les seues reserves.
El Sr. Gutiérrez (C’s) diu que li sembla molt bé conservar el patrimoni i que aquesta és
l'única nau d'aqueixes característiques que hi ha en el nucli urbà i, per això, ha de
protegir-se. Que no es produeix perjudicis als propietaris, sinó benefici, i que l'equip de
govern ha de desenvolupar aquesta unitat d'execució. Que donaran suport a la
proposta.

Intervé l’alcaldessa dient que El Almendro es va derrocar perquè no era tan antiga i en
el cas d'Antiu Xixona van haver-hi problemes, es va atorgar la llicència
d'enderrocament i es va paralitzar un temps per a estudiar la possibilitat de conservarla i la propietat es va derrocar després d’un incendi que va posar en perill a tot el poble
de Xixona. No es va deixar derrocar la ximenera. En aquest cas la indústria és més
antiga i es tracta només de la nau central, que fins i tot va eixir en una pel·lícula de
Berlanga. Finalitza dient que es tracta de protegir el patrimoni i no va en contra de
l'edificabilitat, que s'han dut a terme reunions amb els propietaris i si al final no hi estan
d'acord, pot reclamar, recórrer, etc.
El Sr. Arques diu, en relació amb la ximenera d'Antiu Xixona, que li agradaria que s'hi
intervinguera perquè està abandonada.

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

09/04/2020 Secretario

La Sra. Carbonell diu al Sr. Arques que fa un mes van convocar a tots els grups
polítics per a explicar-ho i resoldre dubtes, perquè el tema és important.
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Sotmesa la proposta transcrita anteriorment a votació, la corporació l'aprova per
nou vots a favor (5 PSOE, 3 C’s Xixona i 1 MX-AM) i quatre abstencions (2 PP i 2
Compromís per Xixona).
8. INTERVENCIÓ.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 2020/178 DE
SOL·LICITUD A TURISME COMUNITAT VALENCIANA D'AJUDA A LA MILLORA I
COMPETITIVITAT DELS RECURSOS I DESTINACIONS TURÍSTICS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA, 2020. SUBPROGRAMA 2.3: SUPORT A LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS TURÍSTICS. PROJECTE: “INFORMADOR TURÍSTIC
PER A LA TOURIST INFO XIXONA 2020”. (EXP. SUBV. 10/2020 – ABS 2020/184).
El regidor delegat de Turisme, Cristian Sirvent Carbonell, exposa la resolució de
l'Alcaldia núm. 2020/178, de data 4 de febrer de 2020, amb un dictamen favorable de
la Comissió Municipal d'Hisenda, Especial de Comptes i Educació, en la sessió
ordinària celebrada el dia 21 de febrer de 2020, i que es transcriu a continuació:
“Vista la resolució del regidor delegat de Turisme núm. 178, de data 4 de febrer de
2020, del següent tenor literal:
“INTERVENCIÓ.– SOL·LICITUD A TURISME COMUNITAT VALENCIANA D'AJUDA A
LA MILLORA I COMPETITIVITAT DELS RECURSOS I DESTINACIONS TURÍTICS
DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 2020. SUBPROGRAMA 2.3: SUPORT A LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS TURÍSTICS. PROJECTE DENOMINAT “INFORMADOR
TURÍSTIC PER A LA TOURIST INFO XIXONA 2020” (EXP. SUBV. 10/2020 – ABS
2020/184).
DECRET
Publicada en el DOCV, núm. 8700 de data 18 de desembre de 2019, l'extracte de la
Resolució de 10 de desembre de 2019, del president de Turisme Comunitat
Valenciana, per la qual es convoquen les ajudes per a 2020, dirigides a la millora i la
competitivitat dels recursos i destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana.

Atès l'Art. 6 de la citada resolució de convocatòria d'ajudes respecte a la
«Documentació a aportar» i en concret al pronunciament exprés mitjançant
«Declaració responsable subscrita pel representant de l'entitat local sobre el
compromís de finançament de la part del pressupost no subvencionat i necessari per
al desenvolupament de l'actuació» i no sent possible procedir a retenir crèdit en el
pressupost de despeses prorrogat per a 2020 que empare aquest compromís i donat
compte, així mateix, de la urgència de l'assumpte que es tracta perquè el termini de
sol·licitud de l'ajuda finalitza el pròxim 14 de febrer de 2020.

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

09/04/2020 Secretario

Vista la memòria formulada per la tècnica de Turisme, Noelia Márquez Abellán, de
data 30 de gener de 2020, per a la realització del projecte de “Informador turístic per a
la Tourist-Info Xixona 2020”, per un import total de 13.270,60 euros.
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Atès el que es disposa en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de
Règim Local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per
a la modernització del govern local.
Atesa la resolució de l'Alcaldia 1040/2019, de data 20 de juny, quant a la delegació
d'atribucions efectuada per l'Alcaldia Presidència en membres de la corporació.
Per tot l'exposat, RESOLC:
Primer: aprovar la memòria redactada per la Tècnica de Turisme per a la contractació
d'un “Informador turístic per a la Tourist-info Xixona 2020” durant 5 mesos, per import
un total de 13.270,60 euros.
Segon: sol·licitar a Turisme Comunitat Valenciana ajuda per a la realització de
l'esmentada activitat, dins del subprograma 2.3: Suport a la prestació de serveis
turístics per a 2020.
Tercer: manifestar els compromisos següents :






Complir les obligacions que estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, per als beneficiaris de subvencions
i de les establides en el 4/2017, de 31 de març.
De finançar la part del pressupost no subvencionat i necessari per al
desenvolupament de l'actuació.
Que siguen a càrrec d'aquesta entitat la tramitació, obtenció de permisos i
llicències, despeses, impostos de tota classe, etc., així com, en el seu cas,
la realització dels tràmits de caràcter tècnic i de gestió de projecte resulten
necessaris per a la seua execució conforme a la legislació aplicable.
Notificar a Turisme Comunitat Valenciana qualsevol modificació que es
produïsca en l'actuació a desenvolupar durant la tramitació de l'expedient
de subvenció.

Quart: ratificar el present acord pel Ple de la corporació en la pròxima sessió que tinga
lloc.”

ÚNIC: ratificar el contingut de la resolució núm. 178 del regidor delegat de turisme, de
data 4 de febrer de 2020, en els termes expressats en aquesta.”
El Sr. Sirvent Carbonell, regidor de Turisme comenta que aquesta és la subvenció
sol·licitada per a un informador.
La corporació adopta, per unanimitat, acord de ratificar la resolució.

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

09/04/2020 Secretario

Es proposa al Ple de la corporació l'adopció de l’acord següent:
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9. INTERVENCIÓ.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCION NÚM. 2020/226 DE
SOL·LICITUD A TURISME COMUNITAT VALENCIANA D'AJUDA A LA MILLORA I
COMPETITIVITAT DELS RECURSOS I DESTINACIONS TURÍSTICS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA, 2020. PROGRAMA 1: INVERSIÓ EN ADEQUACIÓ I
MILLORA DELS SERVEIS I RECURSOS TURÍSTICS. PROJECTE “RUTA DEL
TORRÓ PEL LLOC MÉS DOLÇ DEL MÓN” (EXP. SUBV. 11/2020 – ABS 2020/187).
El regidor delegat de Turisme, Cristian Sirvent Carbonell, exposa la resolució de
l'Alcaldia núm. 2020/226, de data 13 de febrer de 2020, amb un dictamen favorable de
la Comissió Municipal d'Hisenda, Especial de Comptes i Educació, en la sessió
ordinària celebrada el dia 21 de febrer de 2020, i que és del tenor literal següent:
“Vista la resolució del regidor delegat de turisme núm. 226, de data 13 de febrer de
2020, del tenor literal següent:
“INTERVENCIÓ - SOL·LICITUD A TURISME COMUNITAT VALENCIANA D'AJUDA A
LA MILLORA I COMPETITIVITAT DELS RECURSOS I DESTINACIONS TURÍSTICS
DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 2020. PROGRAMA 1: INVERSIÓ EN
ADEQUACIÓ I MILLORA DELS SERVEIS I RECURSOS TURÍSTICS. PROJECTE
RUTA DEL TORRÓ PEL LLOC MÉS DOLÇ DEL MÓN (EXP. SUBV. 11/2020 – ABS
2020/187).
DECRET
Publicada en el DOCV, núm. 8700 de data 18 de desembre de 2019, l'extracte de la
Resolució de 10 de desembre de 2019, del president de Turisme Comunitat
Valenciana, per la qual es convoquen les ajudes per a 2020, dirigides a la millora i la
competitivitat dels recursos i destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana.
Vista la memòria formulada per la tècnica de Turisme, Noelia Márquez Abellán, de
data 13 de febrer de 2020, per a la realització del projecte denominat “Ruta del torró
pel lloc més dolç del món”, per un import total de 35.755,50 euros, IVA inclòs.

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

09/04/2020 Secretario

Atès el que es disposa en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim
Local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del govern local.
Atesa la resolució de l'Alcaldia 1040/2019, de data 20 de juny, quant a la delegació
d'atribucions efectuada per l'Alcaldia Presidència en membres de la corporació.
Atès l'Art. 9 de la citada resolució de convocatòria d'ajudes respecte a la
«Documentació a aportar» i en concret al pronunciament exprés mitjançant
«Declaració responsable subscrita pel representant de l'entitat local sobre el
compromís de finançament de la part del pressupost no subvencionat i necessari per
al desenvolupament de l'actuació» i no sent possible procedir a retenir crèdit en el
pressupost de despeses prorrogat per a 2020 que empare aquest compromís i donat
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compte, així mateix, la urgència de l'assumpte que es tracta perquè el termini de
sol·licitud de l'ajuda finalitza el pròxim 14 de febrer de 2020.
Per tot l'exposat, RESOLC:
Primer: aprovar la memòria i el pressupost d'execució redactats per la tècnica de
Turisme per a la “Ruta del torró pel lloc més dolç del món”, per import total (IVA inclòs)
de 35.755,50 euros.
Segon: sol·licitar a Turisme Comunitat Valenciana ajuda per a la realització de
l'esmentat projecte, dins del programa 1: Inversió en adequació i millora dels serveis i
recursos turístics.
Tercer: manifestar els següents compromisos:
Complir les obligacions que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, fins a la finalització del procediment.
Complir les obligacions que estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, per als beneficiaris de subvencions i de les establides en el
4/2017, de 31 de març.
De finançar la part del pressupost no subvencionat i necessari per al desenvolupament
de l'actuació.
Que siguen a càrrec d'aquesta entitat la tramitació, obtenció de permisos i llicències,
despeses, impostos de tota classe, etc., així com, en el seu cas, la realització de tots els
tràmits de caràcter tècnic i de gestió de projecte que calguen per a la seua execució
conforme a la legislació aplicable, tenint sol·licitat els permisos dins del termini de
presentació de les sol·licituds, en cas de ser necessaris.
Notificar a Turisme Comunitat Valenciana qualsevol modificació que es produïsca en
l'actuació a desenvolupar durant la tramitació de l'expedient de subvenció.

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

09/04/2020 Secretario

Quart: ratificar el present acord pel Ple de la corporació en la pròxima sessió que tinga
lloc.”
Es proposa al Ple de la corporació l'adopció de l’acord següent:
ÚNIC: ratificar el contingut de la resolució núm. 226 del regidor delegat de turisme, de
data 13 de febrer de 2020, en els termes expressats en aquesta.”
El Sr. Sirvent Carbonell, explica que es va sol·licitar la subvenció i que s'ha adaptat el
projecte a les necessitats actuals, internet, senyalística, tríptics, etc. Es tracta de
realitzar rutes d'empreses comerços i altres que aporten per al projecte i que els
turistes i visitants que vinguen al poble puguen fer alguna cosa més a comprar torró.
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La corporació adopta, per unanimitat, acord de ratificar la resolució.
El regidor de Coordinació de Contractació, Ricardo Mira, comenta que en les bases
d'execució del pressupost consta que les certificacions d'obra les aprovarà l'òrgan de
contractació, que, en aquest cas, encara que les obres d'infraestructures en els
polígons es van adjudicar per lots, per l'import total dels set lots, l'òrgan de
contractació és el Ple municipal i per a no demorar el pagament, van ser aprovats per
decrets que han de ser ratificats pel Ple.
Tal com es va dir en la Comissió Informativa, ja que totes les certificacions d'obres,
encara que són de diferents lots, són del mateix contracte, i com que es votarà el
mateix per tots els grups muncipales, l’alcaldessa proposa que es vote la ratificació de
tots els decrets junts.
La corporació acorda votar-los tots junts.
Per consegüent es votaran en conjunt del punt 10 al 19.
10. INTERVENCIÓ MUNICIPAL.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE
L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA NÚM. 2019/1478, DE 23 DE SETEMBRE, SOBRE
APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ (EXP.
2018/1656).
L'alcaldessa presidenta, Isabel López Galera, exposa la resolució de l'Alcaldia núm.
2019/1478, de data 23 de setembre de 2019, amb un dictamen favorable de la
Comissió Municipal de Governació i Urbanisme, en la sessió ordinària celebrada el dia
21 de febrer de 2020, i que es transcriu a continuació:
“Vist l'acord plenari de 28 de desembre de 2018, per la qual s'adjudiquen a la mercantil
JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL, CIF B54658158, els treballs de “MILLORA.
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON
INDUSTRIAL SECTOR IX-A – LOT 4”. (EXP. 2018/1656), per import total de
139.097,10 euros.

1.

Certificació ordinària núm. 2 de les obres dels treballs de “MILLORA.
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL
POLÍGON INDUSTRIAL SECTOR IX-A – LOT 4 (EXP. 2018/1656)”, per un
import total de 43.813,69 € (IVA inclòs), a favor del contractista JOSÉ GARCÍA
PÉREZ, SL, CIF B54658158, emesa per la direcció facultativa de les obres en
data de 12/07/2019.

2.

Informe favorable a l'anterior emès per l'enginyer tècnic de l'ajuntament, en
data 6 d’agost de 2019.

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

09/04/2020 Secretario

Vista la documentació següent que consta en l'expedient:
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Vista la factura núm. 2019 096 de data 12 de juliol de 2019 [n/REF núm. 2019/1809]
del contractista JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL. CIF B54658158 per import de 43.813,69 €
amb el vistiplau de l'Alcaldia i coincidint amb l'import de la certificació d'obra núm. 2
emesa per la direcció facultativa.
Vist l'informe de fiscalització favorable núm. 20190134 de 13/09/2019.
Vist el que es disposa en l'article 21.1 LRBRL i tenint en compte que concorre motiu
d'urgència en la tramitació.
Resolc:
Primer: Aprovar la Certificació ordinària núm. 2 de les obres dels treballs de
“MILLORA. MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN
EL POLÍGON INDUSTRIAL SECTOR IX-A – LOT 4 (EXP. 2018/1656)”, per un import
total de 43.813,69 € (IVA inclòs), a favor del contractista JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL,
CIF B54658158, emesa per la direcció facultativa de les obres en data de 12/07/2019.
Segon: Reconèixer l'obligació en l'aplicació 422.6190318 (AD22019/823), de la factura
núm. 2019 096 de data 12 de juliol de 2019 [n/REF núm. 2019/1809] del contractista
JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL, CIF B54658158 per import de 43.813,69 € amb el vistiplau
de l'Alcaldia i coincidint amb l'import de la certificació d'obra núm. 2 emesa per la
direcció facultativa
Tercer: Donar compte a l'Oficina Tècnica, a la Intervenció als efectes oportuns, i al
Departament de Contractació.
Quart: Ratificar el present acord pel Ple de la corporació en la pròxima sessió que
tinga lloc.”
La corporació adopta, per unanimitat, acord de ratificar la resolució.

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

09/04/2020 Secretario

11. INTERVENCIÓ MUNICIPAL.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE
L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA NÚM. 2019/1481, DE 23 DE SETEMBRE, SOBRE
APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ
(EXP.2018/1656).
L'alcaldessa presidenta, Isabel López Galera, exposa la resolució de l'Alcaldia núm.
2019/1481, de data 23 de setembre de 2019, amb un dictamen favorable de la
Comissió Municipal de Governació i Urbanisme, en la sessió ordinària celebrada el dia
21 de febrer de 2020, i que diu:
“Vist l'acord plenari de 28 de desembre de 2018, per la qual s'adjudiquen a la mercantil
JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL, CIF B54658158, els treballs de “MILLORA.
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON
INDUSTRIAL ESPARTAL III – LOT 7 (EXP. 2018/1656)”, per import total de
190.691,55 euros.
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Vista la següent documentació que consta en l'expedient:
1. Certificació ordinària núm. 3 de les obres dels treballs de “MILLORA.
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL
POLÍGON INDUSTRIAL ESPARTAL III – LOT 7 (EXP. 2018/1656)”, per un
import total de 70.338,41 € (IVA inclòs), a favor del contractista JOSÉ GARCÍA
PÉREZ, SL, CIF: B54658158, emesa per la direcció facultativa de les obres de
data 7 d’agost de 2019.
2. Informe favorable a l'anterior emès per l'enginyer tècnic de l'Ajuntament, de
data 3 de setembre de 2019.
Vista la factura núm. 2019 105 de data 9 d'agost de 2019 [n/REF núm. 2019/2124] del
contractista JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL, CIF B54658158 per import de 70.338,41 €
amb el vistiplau de l'Alcaldia i coincidint amb l'import de la certificació d'obra núm. 3
emesa per la direcció facultativa.
Vist l'informe de fiscalització favorable núm. 20190135 de 13 de setembre de 2019.
Vist el que es disposa en l'article 21.1 LRBRL i tenint en compte que concorre motiu
d'urgència en la tramitació.
Resolc:

09/04/2020 Secretario

Primer: aprovar la Certificació ordinària núm. 3 de les obres dels treballs de
“MILLORA. MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN
EL POLÍGON INDUSTRIAL ESPARTAL III – LOT 7 (EXP. 2018/1656)”, per un import
total de 70.338,41 € (IVA inclòs), a favor del contractista JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL,
CIF B54658158, emesa per la Direcció facultativa de les obres en data de 7 d’agost de
2019.
Segon: reconèixer l'obligació en l'aplicació 422.6190618 (AD22018/10269), de la
factura núm. 2019 105 de data 9 d'agost de 2019 [n/REF núm. 2019/2124] del
contractista JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL, CIF B54658158 per import de 70.338,41 €
amb el vistiplau de l'Alcaldia i coincident amb l'import de la certificació d'obra núm. 3
emesa per la direcció facultativa.
Tercer: donar compte a l'Oficina Tècnica, a la Intervenció als efectes oportuns, i al
Departament de Contractació.
Quart: ratificar el present acord pel Ple de la corporació en la pròxima sessió que tinga
lloc. “

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

La corporació adopta, per unanimitat, acord de ratificar la resolució.
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12. INTERVENCIÓ MUNICIPAL.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE
L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA NÚM. 2019/1993, DE 30 DE DESEMBRE, SOBRE
APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ (EXP.
2018/1656).
L'alcaldessa presidenta, Isabel López Galera, exposa la resolució de l'Alcaldia núm.
2019/1993, de data 30 de desembre de 2019, amb un dictamen favorable de la
Comissió Municipal de Governació i Urbanisme, en la sessió ordinària celebrada el dia
21 de febrer de 2020, i que és del següent tenor literal:
“Vist l'acord plenari de 28 de desembre de 2018, per la qual s'adjudiquen a la mercantil
JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL, CIF B54658158, els treballs de “MILLORA.
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON
INDUSTRIAL ESPARTAL III – LOT 7 (EXP. 2018/1656)”, per import total de
190.691,55 euros.
Vista la següent documentació que consta en l'expedient:
1. Certificació ordinària núm. 4 de les obres dels treballs de “MILLORA.
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL
POLÍGON INDUSTRIAL ESPARTAL III – LOT 7 (EXP. 2018/1656)”, per un
import total de 11.425,72 € (IVA inclòs), a favor del contractista JOSÉ GARCÍA
PÉREZ, SL, CIF B54658158, emesa per la direcció facultativa de les obres en
data de 25/09/2019.
2. Informe favorable a l'anterior emès per l'enginyer tècnic de l'Ajuntament, en
data 28 d’octubre de 2019.
Vista la factura núm. 2019-128 de data 2 d'octubre de 2019 [n/REF núm. 2019/2544]
del contractista JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL, CIF B54658158 per import de 11.425,72 €
amb el vistiplau de l'Alcaldia i coincidint amb l'import de la certificació d'obra núm. 4
emesa per la direcció facultativa.

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

09/04/2020 Secretario

Vist l'informe de fiscalització favorable núm. 20190196 de 26 de desembre de 2019.
Vist el que es disposa en l'article 21.1 LRBRL i tenint en compte que concorre motiu
d'urgència en la tramitació.
Resolc:
Primer: aprovar la certificació ordinària núm. 4 de les obres dels treballs de
“MILLORA. MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN
EL POLÍGON INDUSTRIAL ESPARTAL III – LOT 7 (EXP. 2018/1656)”, per un import
total de 11.425,72 € (IVA inclòs), a favor del contractista JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL,
CIF B54658158, emesa per la direcció facultativa de les obres en data de 25 de
setembre de 2019.
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Segon: reconèixer l'obligació en l'aplicació 422.6190618 (AD22018/10269), de la
factura núm. 2019- 128 de data 2 d'octubre de 2019 [n/REF núm. 2019/2544] del
contractista JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL, CIF B54658158 per import de 11.425,72 €
amb el vistiplau de l'Alcaldia i coincidint amb l'import de la certificació d'obra núm. 4
emesa per la direcció facultativa.
Tercer: donar compte a l'Oficina Tècnica, a la Intervenció als efectes oportuns, i al
Departament de Contractació.
Quart: ratificar el present acord pel Ple de la corporació en la pròxima sessió que tinga
lloc.“
La corporació adopta, per unanimitat, acord de ratificar la resolució.
13. INTERVENCIÓ MUNICIPAL.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE
L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA NÚM. 2019/1994, DE 30 DE DESEMBRE, SOBRE
APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ (EXP.
2018/1656).
L'alcaldessa presidenta, Isabel López Galera, exposa la resolució de l'Alcaldia núm.
2019/1994, de data 30 de desembre de 2019, amb un dictamen favorable de la
Comissió Municipal de Governació i Urbanisme, en la sessió ordinària celebrada el dia
21 de febrer de 2020, i que es transcriu a continuació:
“Vist l'acord plenari de 28 de desembre de 2018, per la qual s'adjudiquen a la mercantil
JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL CIF B54658158, els treballs de “MILLORA.
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON
INDUSTRIAL SECTOR IX-A – LOT 4 (EXP. 2018/1656)”, per import total de
139.097,10 euros.

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

09/04/2020 Secretario

Vista la següent documentació que consta en l'expedient:
1.

Certificació ordinària núm. 3 de les obres dels treballs de “MILLORA.
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL
POLÍGON INSDUSTRIAL SECTOR IX-A – LOT 4 (EXP. 2018/1656)”, per un
import total de 38.554,77 € (IVA inclòs), a favor del contractista JOSÉ GARCÍA
PÉREZ, SL, CIF B54658158, emesa per la Direcció facultativa de les obres en
data de 2 de setembre de 2019.

2.

Informe favorable a l'anterior emès per l'enginyer tècnic de l'ajuntament, en
data de 3 de setembre de 2019.

3.

Certificació ordinària núm. 4 de les obres dels treballs de “MILLORA.
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL
POLÍGON INDUSTRIAL SECTOR IX-A – LOT 4 (EXP. 2018/1656)”, per un
import total de 20.606,09 € (IVA inclòs), a favor del contractista JOSÉ GARCÍA
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PÉREZ, SL, CIF B54658158, emesa per la direcció facultativa de les obres en
data de 5 novembre de 2019.
4.

Informe favorable a l'anterior emès per l'enginyer tècnic de l'ajuntament, en
data de 7 de novembre de 2019.

5.

Certificació ordinària núm. 5 de les obres dels treballs de “MILLORA.
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL
POLÍGON INDUSTRIAL, SECTOR IX-A – LOT 4 (EXP. 2018/1656)”, per un
import total de 9.321,56 € (IVA inclòs), a favor del contractista JOSÉ GARCÍA
PÉREZ, SL, CIF B54658158, emesa per la direcció facultativa de les obres en
data de 5 de novembre de 2019.

6.

Informe favorable a l'anterior emès per l'enginyer tècnic de l'ajuntament, en
data 7 de novembre de 2019.

Vista la factura núm. 2019 112 de data 16 de setembre de 2019 [n/REF núm.
2019/2386] del contractista JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL CIF B54658158 per import de
38.554,77 € amb el vistiplau de l'Alcaldia i coincidint amb l'import de la certificació
d'obra núm. 3 emesa per la direcció facultativa.
Vist l'informe de fiscalització favorable núm. 20190193 de 26 de desembre de 2019.
Vista la factura núm. 2019 141 de data 6 de novembre de 2019 [n/REF núm.
2019/2904] del contractista JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL CIF B54658158 per import de
20.606,09 € amb el vistiplau dde l'Alcaldia i coincidint amb l'import de la certificació
d'obra núm. 4 emesa per la direcció facultativa.
Vist l'informe de fiscalització favorable núm. 20190194 de 26 de desembre de 2019.
Vista la factura núm. 2019 142 de data 6 de novembre de 2019 [n/REF núm.
2019/2905] del contractista JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL CIF B54658158 per import de
9.321,56 € amb el vistiplau de l'Alcaldia i coincidint amb l'import de la certificació d'obra
núm. 5 emesa per la direcció facultativa.

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

09/04/2020 Secretario

Vist l'informe de fiscalització favorable núm. 20190195 de 26ç de desembre de 2019.
Vist el que es disposa en l'article 21.1 LRBRL i tenint en compte que concorre motiu
d'urgència en la tramitació.
Resolc:
Primer: aprovar la Certificació ordinària núm. 3 de les obres dels treballs de
“MILLORA. MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN
EL POLÍGON INDUSTRIAL SECTOR IX-A – LOT 4 (EXP. 2018/1656)”, per un import
total de 38.554,77 € (IVA inclòs), a favor del contractista JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL
CIF B54658158, emesa per la direcció facultativa de les obres en data 2 de febrer de
2019.
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Segon: reconèixer l'obligació en l'aplicació 422.6190318 (AD22019/823), de la factura
núm. 2019 112 de data 16 de setembre de 2019 [n/REF núm. 2019/2386] del
contractista JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL CIF B54658158 per import de 38.554,77 €
amb el vistiplau de l'Alcaldia i coincidint amb l'import de la certificació d'obra núm. 3
emesa per la direcció facultativa
Tercer: aprovar la certificació ordinària núm. 4 de les obres dels treballs de “MILLORA.
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON
INDUSTRIAL SECTOR IX-A – LOT 4 (EXP. 2018/1656)”, per un import total de
20.606,09 € (IVA inclòs), a favor del contractista JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL CIF
B54658158, emesa per la direcció facultativa de les obres en data 5 de novembre de
2019.
Quart: reconèixer l'obligació en l'aplicació 422.6190318 (AD22019/823), de la factura
núm. 2019 141 de data 6 de novembre de 2019 [n/REF núm. 2019/2904] del
contractista JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL CIF B54658158 per import de 20.606,09 €
amb el vistiplau de l'Alcaldia i coincidint amb l'import de la certificació d'obra núm. 4
emesa per la direcció facultativa.
Cinquè: aprovar la certificació ordinària núm. 5 de les obres dels treballs de
“MILLORA. MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN
EL POLÍGON INDUSTRIAL SECTOR IX-A – LOT 4 (EXP. 2018/1656)”, per un import
total de 9.321,56 € (IVA inclòs), a favor del contractista JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL CIF
B54658158, emesa per la direcció facultativa de les obres en data 5 de novembre de
2019.
Sisè: reconèixer l'obligació en l'aplicació 422.6190318 (AD22019/823), de la factura
núm. 2019 142 de data 6 de novembre de 2019 [n/REF núm. 2019/2905] del
contractista JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL CIF B54658158 per import de 9.321,56 € amb
el vistiplau de l'Alcaldia i coincidint amb l'import de la certificació d'obra núm. 5 emesa
per la direcció facultativa
Setè: donar compte a l'Oficina Tècnica, a la Intervenció i al Departament de
Contractació.

La corporació adopta, per unanimitat, acord de ratificar la resolució.

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

09/04/2020 Secretario

Vuitè: ratificar el present acord pel Ple de la corporació en la pròxima sessió que tinga
lloc.”
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14. INTERVENCIÓ MUNICIPAL.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE
L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA NÚM. 2019/1997, DE 30 DE DESEMBRE, SOBRE
APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ (EXP.
2018/1656).
L'alcaldessa Presidenta, Isabel López Galera, exposa la resolució de l'Alcaldia núm.
2019/1997, de data 30 de desembre de 2019, amb un dictamen favorable de la
Comissió Municipal de Governació i Urbanisme, en la sessió ordinària celebrada el dia
21 de febrer de 2020, i que diu:
“Vist l'acord plenari de 21 de març de 2019, per la qual s'adjudiquen a la mercantil
MAINCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, SL CIF B53213518, els
treballs de “MILLORA. MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I
SERVEIS EN EL POLÍGON INDUSTRIAL SEGORB – LOT 1 (EXP. 2018/1656)”, per
import total de 229.900,00 euros.

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

09/04/2020 Secretario

Vista la següent documentació que consta en l'expedient:


Certificació ordinària núm. 3 de les obres dels treballs de “MILLORA.
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL
POLÍGON INDUSTRIAL SEGORB – LOT 1 (EXP. 2018/1656)”, per un import
total de 24.000,56 € (IVA inclòs), a favor del contractista MAINCO
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, SL CIF B53213518, emesa per
la direcció facultativa de les obres en data d’1 de novembre de 2019.



Informe favorable a l'anterior emès per l'enginyer tècnic de l'ajuntament, en
data 8 de novembre de 2019.



Certificació ordinària núm. 4 de les obres dels treballs de “MILLORA.
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL
POLÍGON INDUSTRIAL SEGORB – LOT 1 (EXP. 2018/1656)”, per un import
total de 0,00 € (IVA inclòs), a favor del contractista MAINCO
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, SL CIF B53213518, emesa per
la direcció facultativa de les obres en data 17 d’octubre de 2019.



Informe favorable a l'anterior emès per l'enginyer tècnic de l'ajuntament, en
data de 8 de novembre de 2019.



Certificació ordinària núm. 5 de les obres dels treballs de “MILLORA.
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL
POLÍGON INDUSTRIAL SEGORB – LOT 1 (EXP. 2018/1656)”, per un import
total de 0,00 € (IVA inclòs), a favor del contractista MAINCO
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, SL CIF B53213518, emesa per
la direcció facultativa de les obres en data de 28 d’octubre de 2019.



Informe favorable a l'anterior emès per l'enginyer tècnic de l'ajuntament, en
data 8 de novembre de 2019.
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Vista la factura núm. VE19- 32 de data 19 de setembre de 2019 [n/REF núm.
2019/2400] del contractista MAINCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE,
SL CIF B53213518 per import de 24.000,56 € amb el vistiplau de l'Alcaldia i coincidint
amb l'import de la certificació d'obra núm. 3 emesa per la direcció facultativa.
Vist l'informe de fiscalització favorable núm. 20190197 de 26 de desembre de 2019.
Vist el que es disposa en l'article 21.1 LRBRL i tenint en compte que concorre motiu
d'urgència en la tramitació.
Resolc:
Primer: aprovar la certificació ordinària núm. 3 de les obres dels treballs de
“MILLORA. MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN
EL POLÍGON INDUSTRIAL SEGORB – LOT 1 (EXP. 2018/1656)”, per un import total
de 24.000,56 € (IVA inclòs), a favor del contractista MAINCO INFRAESTRUCTURAS
Y MEDIO AMBIENTE, SL CIF B53213518, emesa per la direcció facultativa de les
obres en data 1 de novembre de 2019.
Segon: reconèixer l'obligació en l'aplicació 422.6190018 (D22019/837), de la factura
núm. VE19- 32 de data 19 de setembre de 2019 [n/REF núm. 2019/2400] del
contractista MAINCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, SL CIF
B53213518 per import de 24.000,56 € amb el vistiplau de l'Alcaldia i coincidint amb
l'import de la certificació d'obra núm. 3 emesa per la direcció facultativa.

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

09/04/2020 Secretario

Tercer: aprovar la Certificació ordinària núm. 4 de les obres dels treballs de
“MILLORA. MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN
EL POLÍGON INDUSTRIAL SEGORB – LOT 1 (EXP. 2018/1656)”, per un import total
de 0,00 € (IVA inclòs), a favor del contractista MAINCO INFRAESTRUCTURAS Y
MEDIO AMBIENTE SL CIF B53213518, emesa per la direcció facultativa de les obres
en data 17 d’octubre de 2019.
Quart: aprovar la certificació ordinària núm. 5 de les obres dels treballs de “MILLORA.
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON
INDUSTRIAL SEGORB – LOT 1 (EXP. 2018/1656)”, per un import total de 0,00 € (IVA
inclòs), a favor del contractista MAINCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO
AMBIENTE, SL CIF B53213518, emesa per la direcció facultativa de les obres en data
28 d’octubre de 2019.
Cinquè: donar compte a l'Oficina Tècnica, a la Intervenció i al Departament de
Contractació perquè tinga els efectes oportuns.
Sisè: ratificar el present acord pel Ple de la corporació en la pròxima sessió que tinga
lloc.”
La corporació adopta, per unanimitat, acord de ratificar la resolució.
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15. INTERVENCIÓ MUNICIPAL.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE
L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA NÚM. 2020/15, DE 9 DE GENER, SOBRE APROVACIÓ
DE CERTIFICACIÓ I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ (EXP.2018/1656).
L'alcaldessa presidenta, Isabel López Galera, exposa la resolució de l'Alcaldia núm.
2020/15, de data 9 de gener de 2020, amb un dictamen favorable de la Comissió
Municipal de Governació i Urbanisme, en la sessió ordinària celebrada el dia 21 de
febrer de 2020, i que és del tenor literal següent:
“Vist l'acord plenari de 21 de març de 2019, per la qual s'adjudiquen a la mercantil
MAINCO INFRAESTRUCTURSA Y MEDIO AMBIENTE, SL CIF B53213518, els
treballs de “MILLORA. MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I
SERVEIS EN EL POLÍGON INDUSTRIAL ESPARTAL – LOT 3 (EXP. 2018/1656)”, per
import total de 435.600,00 euros.

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

09/04/2020 Secretario

Vista la documentació següent que consta en l'expedient :


Certificació ordinària núm. 3 de les obres dels treballs de “MILLORA.
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL
POLÍGON INDUSTRIAL ESPARTAL – LOT 3 (EXP. 2018/1656)”, per un import
total de 34.777,13 € (IVA inclòs), a favor del contractista MAINCO
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, SL CIF B53213518, emesa per
la direcció facultativa de les obres en data de 4 de setembre de 2019.



Informe favorable a l'anterior emès per l'enginyer tècnic de l'ajuntament, en
data 22 d’octubre de 2019.



Certificació ordinària núm. 4 de les obres dels treballs de “MILLORA.
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL
POLÍGON INDUSTRIAL ESPARTAL – LOT 3 (EXP. 2018/1656), per un import
total de 0,00 € (IVA inclòs), a favor del contractista MAINCO
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, SL CIF B53213518, emesa per
la direcció facultativa de les obres en data de 28 d’octubre de 2019.



Informe favorable a l'anterior emès per l'enginyer tècnic de l'ajuntament, en
data 29 d’octubre de 2019.



Certificació ordinària núm. 5 de les obres dels treballs de “MILLORA.
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL
POLÍGON INDUSTRIAL ESPARTAL – LOT 3 (EXP. 2018/1656)”, per un import
total de 0,00 € (IVA inclòs), a favor del contractista MAINCO
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, SL CIF B53213518, emesa per
la direcció facultativa de les obres en data 28 d’octubre de 2019.



Informe favorable a l'anterior emès per l'enginyer tècnic de l'ajuntament, en
data de 29 d’octubre de 2019.
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Vista la factura núm. VE19- 29 de data 4 de setembre de 2019 [n/REF núm.
2019/2310] del contractista MAINCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE,
SL CIF B53213518 per import de 34.777,13 € amb el vistiplau de l'Alcaldia i coincidint
amb l'import de la certificació d'obra núm. 3 emesa per la direcció facultativa.
Vist l'informe de fiscalització favorable núm. 20190198 de 30 de desembre de 2019.
Havent donat compte de l'article 29 de les Bases d'Execució del Pressupost per a
2018 prorrogat per a l'exercici 2019, sobre la base del qual es podran adoptar
resolucions que afecten actes d'execució pressupostària tant de pressupost corrent
com de pressupostos tancats, una vegada finalitzat l'exercici pressupostari (31 de
desembre), les meritacions del qual corresponguen a l'exercici acabat, sempre que en
aquestes resolucions es faça constar aquesta autorització i la seua imputació
pressupostària i/o comptable es realitzarà amb càrrec a l'últim dia hàbil de l'exercici
acabat.
Vist el que es disposa en l'article 21.1 LRBRL i tenint en compte que concorre motiu
d'urgència en la tramitació.
Resolc:
Primer: aprovar la Certificació ordinària núm. 3 de les obres dels treballs de
“MILLORA. MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN
EL POLÍGON INDUSTRIAL ESPARTAL – LOT 3 (EXP. 2018/1656)”, per un import
total de 34.777,13 € (IVA inclòs), a favor del contractista MAINCO
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, SL CIF: B53213518, emesa per la
direcció facultativa de les obres en data de 04/09/2019.
Segon: reconèixer l'obligació en l'aplicació 422.6190218 (D22019/839), de la factura
núm. VE19- 29 de data 4 de setembre de 2019 [n/REF núm. 2019/2310] del
contractista MAINCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, SL CIF
B53213518 per import de 34.777,13 € amb el vistiplau de l'Alcaldia i coincidint amb
l'import de la certificació d'obra núm. 3 emesa per la direcció facultativa.

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

09/04/2020 Secretario

Tercer: d'acord amb l'art. 29 de les Bases d'Execució del Pressupost per a 2018
prorrogat per a l'exercici 2019, aquest reconeixement s'imputarà al pressupost de
despeses 2019.
Quart: aprovar la certificació ordinària núm. 4 de les obres dels treballs de “MILLORA.
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON
INDUSTRIAL ESPARTAL – LOT 3 (EXP. 2018/1656)”, per un import total de 0,00 €
(IVA inclòs), a favor del contractista MAINCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO
AMBIENTE, SL CIF B53213518, emesa per la direcció facultativa de les obres en data
28 d’octubre de 2019.
Cinqué: aprovar la Certificació ordinària núm. 5 de les obres dels treballs de
“MILLORA. MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN
38
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EL POLÍGON INDUSTRIAL ESPARTAL – LOT 3 (EXP. 2018/1656)”, per un import
total de 0,00 € (IVA inclòs), a favor del contractista MAINCO INFRAESTRUCTURAS Y
MEDIO AMBIENTE, SL CIF B53213518, emesa per la direcció facultativa de les obres
en data de 28 d’octubre de 2019.
Sisé: donar compte a l'Oficina Tècnica, a la Intervenció i al Departament de
Contractació perquè tinga els efectes oportuns.
Seté: ratificar el present acord pel Ple de la corporació en la pròxima sessió que tinga
lloc.”
La corporació adopta, per unanimitat, acord de ratificar la resolució.
16. INTERVENCIÓ MUNICIPAL.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE
L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA NÚM. 2020/40, DE 10 DE GENER, SOBRE
APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ (EXP.
2018/1656).
L'alcaldessa presidenta, Isabel López Galera, exposa la resolució de l'Alcaldia núm.
2020/40, de data 10 de gener de 2020, amb un dictamen favorable de la Comissió
Municipal de Governació i Urbanisme, en la sessió ordinària celebrada el dia 21 de
febrer de 2020, i que es transcriu a continuació:
“Vist l'acord plenari de 21 de març de 2019, per la qual s'adjudiquen a la mercantil
MAINCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, SL CIF B53213518, els
treballs de “MILLORA. MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I
SERVEIS EN EL POLÍGON INDUSTRIAL SEGORB – LOT 1 (EXP. 2018/1656)”, per
import total de 229.900,00 euros.
Vist l'acord plenari de 05 de novembre de 2019, per la qual s'autoritza la cessió parcial
del 68,84% del contracte a favor de MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTO, SL;
CIF B-54403068 corresponent a la part pendent d'executar de l'obra.

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

09/04/2020 Secretario

Vista la següent documentació que consta en l'expedient:


Certificació ordinària núm. 8 de les obres dels treballs de “MILLORA.
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL
POLÍGON INDUSTRIAL SEGORB – LOT 1 (EXP. 2018/1656)”, per un import
total de 51.666,85 € (IVA inclòs), a favor del contractista MEDITERRÁNEO DE
OBRAS Y ASFALTOS, SL; CIF B-54403068, emesa per la direcció facultativa
de les obres en data 27 de desembre de 2019.



Informe favorable a l'anterior emès per l'enginyer tècnic d'Obres Públiques
municipal, en data 27 de 12 de 2019.

Vista la factura núm. FACTURA- O-140 de data 27 de desembre de 2019 [n/REF núm.
2019/3412] del contractista MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS, SL; CIF B39
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54403068 amb el vistiplau de l'Alcaldia i coincidint amb l'import de la certificació d'obra
núm. 8 emesa per la direcció facultativa.
Vist l'informe de fiscalització favorable núm. 20190213 de 9 de gener de 2020.
Havent donat compte de l'article 29 de les Bases d'Execució del Pressupost per a
2018 prorrogat per a l'exercici 2019, sobre la base del qual es podran adoptar
resolucions que afecten actes d'execució pressupostària tant de pressupost corrent
com de pressupostos tancats, una vegada finalitzat l'exercici pressupostari (31 de
desembre), les meritacions del qual corresponguen a l'exercici acabat, sempre que en
aquestes resolucions es faça constar aquesta autorització i la seua imputació
pressupostària i/o comptable es realitzarà amb càrrec a l'últim dia hàbil de l'exercici
acabat.
Vist el que es disposa en l'article 21.1 LRBRL i tenint en compte que concorre motiu
d'urgència en la tramitació.
Resolc:
Primer: aprovar la certificació ordinària núm. 8 de les obres dels treballs de
“MILLORA. MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN
EL POLÍGON INDUSTRIAL SEGORB – LOT 1 (EXP. 2018/1656)”, per un import total
de 51.666,85 € (IVA inclòs), a favor del contractista MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y
ASFALTOS SL, CIF B-54403068, emesa per la direcció facultativa de les obres en
data 27 de desembre de 2019.
Segon: reconèixer l'obligació en l'aplicació 422.6190018 (D22019/8905), de la factura
núm. FACTURA- O-140 de data 27 de desembre de 2019 [n/REF núm. 2019/3412] del
contractista MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS, SL, CIF B-54403068 amb el
vistiplau de l'Alcaldia i coincidint amb l'import de la certificació d'obra núm. 8 emesa per
la direcció facultativa.
Tercer: d'acord amb l'art. 29 de les Bases d'Execució del Pressupost per a 2018
prorrogat per a l'exercici 2019, aquest reconeixement s'imputarà al pressupost de
despeses 2019.

Cinquè: ratificar el present acord pel Ple de la corporació en la pròxima sessió que
tinga lloc.”
La corporació adopta, per unanimitat, acord de ratificar la resolució.

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

09/04/2020 Secretario

Quart: donar-ne compte a l'Oficina Tècnica, a la Intervenció i al Departament de
Contractació perquè tinga els efectes oportuns.
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17. INTERVENCIÓ MUNICIPAL.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE
L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA NÚM. 2020/42, DE 10 DE GENER, SOBRE
APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ
(EXP.2018/1656).
L'alcaldessa presidenta, Isabel López Galera, exposa la resolució de l'Alcaldia núm.
2020/42, de data 10 de gener de 2020, amb un dictamen favorable de la Comissió
Municipal de Governació i Urbanisme, en la sessió ordinària celebrada el dia 21 de
febrer de 2020, i que diu:
“Vist l'acord plenari de 21 de març de 2019, pel qual s'adjudiquen a la mercantil
MAINCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, SL CIF B53213518, els
treballs de “MILLORA. MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I
SERVEIS EN EL POLÍGON INDUSTRIAL ESPARTAL – LOT 3 (EXP. 2018/1656)”, per
import total de 435.600,00 euros.
Vist l'acord plenari de 5 de novembre de 2019, pel qual s'autoritza la cessió parcial del
79,84% del contracte a favor de MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS, SL, CIF
B-54403068 corresponent a la part pendent d'executar de l'obra.
Vista la següent documentació que consta en l'expedient:


Certificació ordinària núm. 8 de les obres dels treballs de “MILLORA.
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL
POLÍGON INDUSTRIAL ESPARTAL – LOT 3 (EXP. 2018/1656)”, per un import
total de 110.372,88 € (IVA inclòs), a favor del contractista MEDITERRÁNEO
DE OBRAS Y ASFALTOS, SL, CIF B-54403068, emesa per la Direcció
facultativa de les obres en data 27 de desembre de 2019.



Informe favorable a l'anterior emès per l'enginyer tècnic d'Obres Públiques
municipal, en data 30 de desembre de 2019.

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

09/04/2020 Secretario

Vista la factura núm. FACTURA- O-143 de data 27 de desembre de 2019 [n/REF núm.
2019/3413] del contractista MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS, SL, CIF B54403068 per import de 110.372,88 € amb el vistiplau de l'Alcaldia i coincidint amb
l'import de la certificació d'obra núm. 8 emesa per la direcció facultativa.
Vist l'informe de fiscalització favorable núm. 20190214 de 9 de gener de 2020.
Havent donat compte de l'article 29 de les Bases d'Execució del Pressupost per a
2018 prorrogat per a l'exercici 2019, sobre la base del qual es podran adoptar
resolucions que afecten actes d'execució pressupostària tant de pressupost corrent
com de pressupostos tancats, una vegada finalitzat l'exercici pressupostari (31 de
desembre), les meritacions del qual corresponguen a l'exercici acabat, sempre que en
aquestes Resolucions es faça constar aquesta autorització i la seua imputació
pressupostària i/o comptable es realitzarà amb càrrec a l'últim dia hàbil de l'exercici
acabat.
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Vist el que es disposa en l'article 21.1 LRBRL i tenint en compte que concorre motiu
d'urgència en la tramitació.
Resolc:
Primer: aprovar la certificació ordinària núm. 8 de les obres dels treballs de
“MILLORA. MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN
EL POLÍGON INDUSTRIAL ESPARTAL – LOT 3 (EXP. 2018/1656)”, per un import
total de 110.372,88 € (IVA inclòs), a favor del contractista MEDITERRÁNEO DE
OBRAS Y ASFALTOS, SL, CIF B-54403068, emesa per la direcció facultativa de les
obres en data 27 de desembre de 2019.
Segon: reconèixer l'obligació en l'aplicació 422.6190218 (D22019/8907), de la factura
núm. FACTURA- O-143 de data 27 de desembre de 2019 [n/REF núm. 2019/3413] del
contractista MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS, SL, CIF B-54403068 per
import de 110.372,88 € amb el vistiplau de l'Alcaldia i coincidint amb l'import de la
certificació d'obra núm. 8 emesa per la direcció facultativa.
Tercer: d'acord amb l'art. 29 de les Bases d'Execució del Pressupost per a 2018
prorrogat per a l'exercici 2019, aquest reconeixement s'imputarà al pressupost de
despeses 2019.
Quart: donar-ne compte a l'Oficina Tècnica, a la Intervenció i al Departament de
Contractació perquè tinga els efectes oportuns.
Cinquè: ratificar el present acord pel Ple de la corporació en la pròxima sessió que
tinga lloc.
La corporació adopta, per unanimitat, acord de ratificar la resolució.

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

09/04/2020 Secretario

18. INTERVENCIÓ MUNICIPAL.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE
L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA NÚM. 2020/46, DE 10 DE GENER, SOBRE
APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ (EXP.
2018/1656).
L'alcaldessa presidenta, Isabel López Galera, exposa la resolució de l'Alcaldia núm.
2020/46, de data 10 de gener de 2020, amb un dictamen favorable de la Comissió
Municipal de Governació i Urbanisme, en la sessió ordinària celebrada el dia 21 de
febrer de 2020, i que és del següent tenor literal:
“Vist l'acord plenari de 28 de desembre de 2018, per la qual s'adjudiquen a la mercantil
JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL CIF B-54658158, els treballs de “MILLORA.
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON
INDUSTRIAL ESPARTAL III – LOT 7 (EXP. 2018/1656)”, per import total de
190.691,55 euros.
Vista la següent documentació obrant en l'expedient:
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1. Certificació ordinària núm. 5 de les obres dels treballs de “MILLORA.
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL
POLÍGON INDUSTRIAL ESPARTAL III – LOT 7 (EXP. 2018/1656)”, per un
import total de 0,00 € (IVA inclòs), a favor del contractista JOSÉ GARCÍA
PÉREZ, SL CIF B54658158, emesa per la direcció facultativa de les obres en
data 4 de desembre de 2019.
2. Informe favorable a l'anterior emès per l'enginyer tècnic d'Obres Públiques
municipal, en data 23 de desembre de2019.
3. Certificació ordinària núm. 6 de les obres dels treballs de “MILLORA.
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL
POLÍGON INDUSTRIAL ESPARTAL III – LOT 7 (EXP. 2018/1656)”, per un
import total de 0,00 € (IVA inclòs), a favor del contractista JOSÉ GARCÍA
PÉREZ, SL, CIF B54658158, emesa per la Direcció facultativa de les obres en
data de 04/12/2019.
4. Informe favorable a l'anterior emès per l'enginyer tècnic d'Obres Públiques
municipal, en data 23 de desembre de 2019.
5. Certificació ordinària núm. 7 de les obres dels treballs de “MILLORA.
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL
POLÍGON INDUSTRIAL ESPARTAL III – LOT 7 (EXP. 2018/1656)”, per un
import total de 36.276,88 € (IVA inclòs), a favor del contractista JOSÉ GARCÍA
PÉREZ, SL CIF B-54658158, emesa per la direcció facultativa de les obres en
data de 03/12/2019.

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

09/04/2020 Secretario

6. Informe favorable a l'anterior emès per l'enginyer tècnic d'Obres Públiques
municipal, en data de 23/12/2019.
7. Certificació ordinària núm. 8 de les obres dels treballs de “MILLORA.
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL
POLÍGON INDUSTRIAL ESPARTAL III – LOT 7 (EXP. 2018/1656)”, per un
import total de 10.803,12 € (IVA inclòs), a favor del contractista JOSÉ GARCÍA
PÉREZ, SL CIF B-54658158, emesa per la direcció facultativa de les obres en
data 27 de desembre de 2019.
8. Informe favorable a l'anterior emès per l'enginyer tècnic d'Obres Públiques
municipal, en data 30 de desembre de 2019.
Vista la factura núm. 2019 161 de data 27 de desembre de 2019 [n/REF núm.
2019/3505] del contractista JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL CIF B-54658158 per import de
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36.276,88€ amb el vistiplau de l'Alcaldia i coincidint amb l'import de la certificació
d'obra núm. 7 emesa per la direcció facultativa.
Vist l'informe de fiscalització favorable núm. 20190211 de 9 de gemer de 2020.
Vista la factura núm. 2019- 162 de data 30 de desembre de 2019 [n/REF núm.
2019/3506] del contractista JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL CIF B-54658158 per import de
10.803,12€ amb el vistiplau de l'Alcaldia i coincidint amb l'import de la certificació
d'obra núm. 8 emesa per la direcció facultativa.
Vist l'informe de fiscalització favorable núm. 20190212 de 9 de gener de 2020.
Havent donat compte de l'article 29 de les Bases d'Execució del Pressupost per a
2018 prorrogat per a l'exercici 2019, sobre la base del qual es podran adoptar
resolucions que afecten actes d'execució pressupostària tant de pressupost corrent
com de pressupostos tancats, una vegada finalitzat l'exercici pressupostari (31 de
desembre), les meritacions del qual corresponguen a l'exercici acabat, sempre que en
aquestes resolucions es faça constar aquesta autorització i la seua imputació
pressupostària i/o comptable es realitzarà amb càrrec a l'últim dia hàbil de l'exercici
acabat.
Vist el que es disposa en l'article 21.1 LRBRL i tenint en compte que concorre motiu
d'urgència en la tramitació.
Resolc:
Primer: aprovar la certificació ordinària núm. 5 de les obres dels treballs de
“MILLORA. MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN
EL POLÍGON INDUSTRIALESPARTAL III – LOT 7 (EXP. 2018/1656)”, per un import
total de 0,00 € (IVA inclòs), a favor del contractista JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL CIF
B54658158, emesa per la direcció facultativa de les obres en data 4 de desmbre de
2019.

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

09/04/2020 Secretario

Segon: aprovar la certificació ordinària núm. 6 de les obres dels treballs de “MILLORA.
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON
INDUSTRIALESPARTAL III – LOT 7 (EXP. 2018/1656)”, per un import total de 0,00 €
(IVA inclòs), a favor del contractista JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL CIF B-54658158,
emesa per la direcció facultativa de les obres en data 4 de desmbre de 2019.
Tercer: aprovar la certificació ordinària núm. 7 de les obres dels treballs de “MILLORA.
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON
INDUSTRIALESPARTAL III – LOT 7 (EXP. 2018/1656)”, per un import total de
36.276,88 € (IVA inclòs), a favor del contractista JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL CIF B54658158, emesa per la direcció facultativa de les obres en data de 3 de desembre de
2019.
Quart: reconèixer l'obligació en l'aplicació 422.6190618 (AD22018/10269), de la
factura núm. 2019 161 de data 27 de desembre de 2019 [n/REF núm. 2019/3505] del
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contractista JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL CIF B54658158 per import de 36.276,88€ amb
el vistiplau de l'Alcaldia i coincident amb l'import de la certificació d'obra núm. 7 emesa
per la direcció facultativa.
Cinquè: aprovar la certificació ordinària núm. 8 de les obres dels treballs de
“MILLORA. MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN
EL POLÍGON INDUSTRIAL ESPARTAL III – LOT 7 (EXP. 2018/1656)”, per un import
total de 10.803,12 € (IVA inclòs), a favor del contractista JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL
CIF B-54658158, emesa per la direcció facultativa de les obres en data 27 de
desembre de 2019.
Sisè: reconèixer l'obligació en l'aplicació 422.6190618 (AD22018/10269), de la factura
núm. 2019- 162 de data 30 de desembre de 2019 [n/REF núm. 2019/3506] del
contractista JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL CIF B54658158 per import de 10.803,12€ amb
el vistiplau de l'Alcaldia i coincidint amb l'import de la certificació d'obra núm. 8 emesa
per la direcció facultativa.
Setè: d'acord amb l'art. 29 de les Bases d'Execució del Pressupost per a 2018
prorrogat per a l'exercici 2019, aquest reconeixement s'imputarà al pressupost de
despeses 2019.
Vuitè: donar compte a l'Oficina Tècnica, a la Intervenció i al Departament de
Contractació perquè tinga els efectes oportuns.
Novè: ratificar el present acord pel Ple de la corporació en la pròxima sessió que tonga
lloc. “
La corporació adopta, per unanimitat, acord de ratificar la resolució.

L'alcaldessa presidenta, Isabel López Galera, exposa la resolució de l'Alcaldia núm.
2020/49, de data 13 de gener de 2020, amb un dictamen favorable de la Comissió
Municipal de Governació i Urbanisme, en la sessió ordinària celebrada el dia 21 de
febrer de 2020, i que es transcriu a continuació:
“Vist l'acord plenari de 28 de desembre de 2018, per la qual s'adjudiquen a la mercantil
JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL CIF B54658158, els treballs de “MILLORA.
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON
INDUSTRIALSECTOR IX-A – LOT 4 (EXP. 2018/1656)”, per import total de
139.097,10 euros.

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

09/04/2020 Secretario

19. INTERVENCIÓ MUNICIPAL.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE
L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA NÚM. 2020/49, DE 13 DE GENER, SOBRE
APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ I RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ (EXP.
2018/1656).
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Vista la següent documentació que consta en l'expedient:
1.

Certificació ordinària núm. 6 de les obres dels treballs de “MILLORA.
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL
POLÍGON INDUSTRIAL SECTOR IX-A – LOT 4 (EXP. 2018/1656)”, per un
import total de 4.072,61 € (IVA inclòs), a favor del contractista JOSÉ GARCÍA
PÉREZ, SL CIF B-54658158, emesa per la direcció facultativa de les obres en
data de 26 de desembre de 2019.

2.

Informe favorable a l'anterior emès per l'enginyer tècnic d'Obres Públiques
municipal, en data de 26 de desembre de 2019.

3.

Certificació ordinària núm. 7 i última de les obres dels treballs de “MILLORA.
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL
POLÍGON INDUSTRIAL SECTOR IX-A – LOT 4 (EXP. 2018/1656)”, per un
import total de 10.988,87 € (IVA inclòs), a favor del contractista JOSÉ GARCÍA
PÉREZ, SL CIF B-54658158, emesa per la direcció facultativa de les obres en
data 11 de desembre de 2019.

4.

Informe favorable a l'anterior emès per l'enginyer tècnic d'Obres Públiques
municipal, en data de 26 de desembre de 2019.

Vista la factura núm. 2019 163 de data 31 de desembre de 2019 [n/REF núm. 2020/50]
del contractista JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL CIF B-54658158 per import de 4.072,61 €
amb el vistiplau de l'Alcaldia i coincidint amb l'import de la certificació d'obra núm. 6
emesa per la direcció facultativa.
Vist l'informe de fiscalització favorable núm. 20190216 de 13/01/2020.
Vista la factura núm. 2019 164 de data 31 de desembre de 2019 [n/REF núm. 2020/51]
del contractista JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL CIF B-54658158 per import de 10.988,87 €
amb el vistiplau de l'Alcaldia i coincidint amb l'import de la certificació d'obra núm. 7 i
última emesa per la direcció facultativa.
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Vist l'informe de fiscalització favorable núm. 20190217 de 13 de gener de 2020.
Havent donat compte de l'article 29 de les Bases d'Execució del Pressupost per a
2018 prorrogat per a l'exercici 2019, sobre la base del qual es podran adoptar
Resolucions que afecten actes d'execució pressupostària tant de pressupost corrent
com de pressupostos tancats, una vegada finalitzat l'exercici pressupostari (31 de
desembre), les meritacions del qual corresponguen a l'exercici acabat, sempre que en
aquestes Resolucions es faça constar aquesta autorització i la seua imputació
pressupostària i/o comptable es realitzarà amb càrrec a l'últim dia hàbil de l'exercici
acabat.
Vist el que es disposa en l'article 21.1 LRBRL i tenint en compte que concorre motiu
d'urgència en la tramitació.
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Resolc:
Primer: aprovar la Certificació ordinària núm. 6 de les obres dels treballs de
“MILLORA. MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN
EL POLÍGON INDUSTRIAL SECTOR IX-A – LOT 4 (EXP. 2018/1656)”, per un import
total de 4.072,61 € (IVA inclòs), a favor del contractista JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL CIF
B-54658158, emesa per la direcció facultativa de les obres en data 26 de desembre de
2019.
Segon: reconèixer l'obligació en l'aplicació 422.6190318 (AD22019/823), de la factura
núm. 2019 163 de data 31 de desembre de 2019 [n/REF núm. 2020/50] del
contractista JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL CIF B-54658158 per import de 4.072,61 € amb
el vistiplau de l'Alcaldia i coincidint amb l'import de la certificació d'obra núm. 6 emesa
per la direcció facultativa.
Tercer: aprovar la Certificació ordinària núm. 7 i última de les obres dels treballs de
“MILLORA. MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN
EL POLÍGON INDUSTRIAL SECTOR IX-A – LOT 4 (EXP. 2018/1656)”, per un import
total de 10.988,87 € (IVA inclòs), a favor del contractista JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL
CIF B-54658158, emesa per la direcció facultativa de les obres en data 11 de
desembre de 2019.
Quart: reconèixer l'obligació en l'aplicació 422.6190318 (AD22019/823), de la factura
núm. 2019 164 de data 31 de desembre de 2019 [n/REF núm. 2020/51] del
contractista JOSÉ GARCÍA PÉREZ, SL CIF B-54658158 per import de 10.988,87 €
amb el vistiplau de l'Alcaldia i coincidint amb l'import de la certificació d'obra núm. 7 i
última emesa per la direcció facultativa.
Cinquè: d'acord amb l'art. 29 de les Bases d'Execució del Pressupost per a 2018
prorrogat per a l'exercici 2019, aquest reconeixement s'imputarà al pressupost de
despeses 2019.
Sisè: donar compte a l'Oficina Tècnica, a la Intervenció i al Departament de
Contractació perquè tinga els efectes oportuns.

La corporació adopta, per unanimitat, acord de ratificar la resolució.

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

09/04/2020 Secretario

Setè: ratificar el present acord pel Ple de la corporació en la pròxima sessió que tinga
lloc.”
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ASSUMPTES URGENTS
A) INTERVENCIÓ MUNICIPAL.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
NÚMERO 2020/09, DEL PRESSUPOST PRORROGAT, PER CRÈDITS
EXTRAORDINARIS (EXP. 2020/257).
L'alcaldessa presidenta, Isabel López Galera, justifica la urgència de la inclusió
d'aquest assumpte en l'ordre del dia d'aquesta sessió, amb la finalitat de generar crèdit
per a dur a terme la compra d'un edifici situat c/ Torre de les Maçanes, 20 d'aquest
municipi.
Tot seguit, se sotmet la declaració d'urgència a votació i aquesta s'aprova per
unanimitat, que, en haver assistit els tretze regidors i regidores que de dret
componen la corporació, suposa la majoria absoluta d'aquest òrgan col·legiat.
Seguidament el regidor delegat d'Hisenda, Administració Financera i Tributària,
Ricardo Mira García, exposa la seua proposta de data 25 de febrer de 2020, i que diu:
“Havent donat compte de la proposta d'aquesta Regidoria, de data 20 de febrer de
2020, per la qual es disposa la incoació d'expedient de modificació de crèdits per
crèdits extraordinaris, davant la inexistència d'aquests, derivat de noves necessitats
urgents i inajornables d'executar-los en el present exercici.
Havent donat compte de l'informe emès per la Intervenció municipal, en data 20 de
febrer de 2020, així com el corresponent al compliment dels objectius d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tot l'anterior, s'eleva al Ple de l’Ajuntament l'adopció dels acords següents:
Primer: aprovar la modificació pressupostària per crèdits extraordinaris sobre el
pressupost municipal vigent que es detalla:
ESTAT DE DESPESES:

Crèdit
actual

Programa Econòmica Descripció
933

62200

Edifici C/Torre de les
Maçanes, 20

Alfonso Ramón Calero del
Castillo
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Crèdits extraordinaris…… Quantia total: 570.000,00€
Crèdit
necessari

0,00 570.000,00 570.000,00

48

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

0915034f35b74f329262ef9936640a71001

Url de validación

https://sede.xixona.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administració

Crèdit
definitiu

Estado de elaboración: Original

Av. Constitució 6
03100 Xixona (Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

RECURSOS:
Operació de crèdit

Concepte

Descripció

Import

91301

Préstec edifici C/Torre de les Maçanes, 20

570.000,00

Segon: donar compte als serveis econòmics a l'efecte del tràmit corresponent.
El present Acord d'aprovació inicial s'exposarà al públic per termini de quinze dies, a fi
que els interessats puguen examinar l'expedient i presentar les reclamacions que
estimen oportunes.
En el supòsit de no presentar-se reclamacions s'entendrà definitivament adoptat
aquest acord.
RESUM
Estat de Despeses
Capítol VI
570.000,00€
Estat d'Ingressos
Capítol IX

570.000,00€”
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L’alcaldessa cedeix la paraula al Sr. Mira, regidor d'Hisenda qui explica àmpliament la
proposta. Diu que l'import és l'acordat amb la propietat per a la compra, que es podrà
efectuar quan estiga tramitada la modificació de crèdit.
El Sr. Arques (Compromís per Xixona) pregunta si fiscalment aquesta modificació
afecta al pressupost de 2020. El Sr. Mira contesta que caldrà preveure les condicions
del préstec, que fiscalment no afecta, excepte els interessos d'enguany.
En Sr. Francés (PP) pregunta si el préstec afectarà el sostre de despesa. Contesta el
Sr. Mira que sí que afecta perquè no ve del pressupost inicial.
El Sr. Francès pregunta si aquest tipus de préstecs els hauríem pogut sol·licitar abans
per a altres inversions. Per al sostre de despesa sí, però ha de complir l'estabilitat, el
màxim que s'haguera pogut sol·licitar són 650.000€
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La corporació adopta, per unanimitat, acord de conformitat amb la proposta
precedent.
B) SECRETARIA GENERAL.- MOCIÓ SOBRE DECLARACIÓ D'EMERGÈNCIA
FORESTAL DE LES MUNTANYES DEL TERME MUNICIPAL DE XIXONA (EXP.
2020/355).
L'alcaldessa presidenta, justifica la urgència de la inclusió d'aquest assumpte en l'ordre
del dia d'aquesta sessió, amb motiu de la declaració d'emergència forestal dins del
terme de Xixona, a conseqüència del temporal denominat Glòria, que va tenir lloc el
mes de gener passat.
Tot seguit, se sotmet la declaració d'urgència a votació i aquesta s'aprova per
unanimitat, que, en haver assistit els tretze regidors i regidores que de dret
componen la corporació, suposa la majoria absoluta d'aquest òrgan col·legiat.
Seguidament la portaveu del Grup Municipal Popular, Fuensanta Galiana López,
exposa la moció de data 25 de febrer de 2020 (Reg. d’entrada1579, 25/02/2020) i que
és del següent tenor literal:
“El Grup Popular a l'Ajuntament de Xixona, conforme al que es preveu en l'Art. 97.3 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
presenta al Ple la següent MOCIÓ SOBRE DECLARACIÓ D'EMERGÈNCIA
FORESTAL DE LES MUNTANYES DEL TERME MUNICIPAL DE XIXONA.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El temporal, denominat Glòria, que va tenir lloc el mes de gener passat va causar
greus danys al llarg de pràcticament tot el litoral de la Comunitat Valenciana.

Alfonso Ramón Calero del
Castillo

Firma 1 de 1

09/04/2020 Secretario

Però aquest temporal no sols va danyar les nostres costes, també va causar greus i
perillosos perjudicis en nombrosos municipis de l'interior, entre ells Xixona. Unes
conseqüències que sumades a les d'anys anteriors causades per successius
temporals i per l'habitual falta de neteja de les nostres muntanyes, tant públics com
privats, han ocasionat que la situació actual de la nostra massa forestal siga dantesca.
Les nostres muntanyes tenen ara mateix un aspecte catastròfic que comporta una
situació de perill de cara al pròxim estiu.
La nostra zona forestal afectada es troba amb milers d'arbres arrancats d’arrel o
esguerrats. Un autèntic desastre: arbres, alguns d'ells centenaris, totalment
descapçats, partits en dos o tombats en el sòl.
La gestió forestal sostenible és l'eina per a solucionar aquesta situació, perquè les
nostres muntanyes siguen un lloc segur i, fins i tot, rendible per a fer front a la
despoblació, la contaminació i al canvi climàtic.
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L'absència de gestió planificada els fa més vulnerables a aquests episodis extrems
atmosfèrics. Tota aqueixa fusta morta és caldo de cultiu perfecte per a grans plagues i
incendis forestals.
Els serveis ambientals que presten les muntanyes i terrenys forestals (fixació de CO₂,
regulació del cicle hidrològic, conservació de la biodiversitat i paisatge), mereixen un
reconeixement i el suport dels poders públics, independentment de la seua titularitat,
tal com estableix la Llei 43/2003 de muntanyes. La seua adequada gestió serà clau per
a la conservació d’aquests per a futures generacions.
El Consell ha arribat a anunciar un Pacte de Gestió Forestal, un Pacte Verd, un Pacte
pels Boscos…. Però, de moment, res se sap més enllà de mers anuncis, cap d'ells
referit a les desastroses conseqüències de Glòria en les nostres muntanyes.
L'article 24 de la Llei 3/1993 Forestal de la Comunitat Valenciana estableix que:
1. L'administració forestal, prèvia informació pública, podrà declarar
determinades àrees forestals com a zones d'actuació urgent (ZAU) amb la
finalitat de conservar-les, restaurar-les, rehabilitar-les o defensar-les davant
riscos i vulnerabilitats, sempre que concórrega alguna de les circumstàncies
següents:
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a) Terrenys degradats o erosionats o amb risc manifest d'estar-ho.
b) Terrenys afectats per un incendi forestal en els quals no siga
previsible la seua regeneració natural.
c) Terrenys afectats per circumstàncies meteorològiques o
climatològiques adverses de caràcter extraordinari.
d) Terrenys afectats per plagues o malalties forestals que els hagen
ocasionat greus perjudicis.
e) Terrenys en què hi haja superfícies de dunes litorals en perill.
f) Terrenys amb fauna o flora d'especial valor.
g) Terrenys afectats per qualsevol alteració ecològica greu o amb el risc
d'afectar-lo.
h) Terrenys situats en zones d'alt risc d'incendi forestal definides en
l'article 55.6.
2. La declaració s'efectuarà mitjançant Decret del Govern Valencià, i s’hi
delimitarà el perímetre al fet que afecta i es definiran les mesures a adoptar
per a esmenar les deficiències assenyalades, així com el termini per a la
seua execució i les dotacions econòmiques que en el seu cas comportaran.
L'expedient es podrà instruir d'ofici o a instàncies de les entitats locals en
les quals es troben situats aquests terrenys.
3. Sense perjudici de les ajudes que puguen establir-se, les mesures seran
executades pels propietaris dels terrenys. No obstant això, aquests podran
acordar amb l'administració la seua execució, aportant mitjans personals,
materials o mitjançant empreses de gestió forestal acreditades davant
l'esmentada administració. La conselleria amb competències en matèria
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forestal podrà declarar d'interès general els treballs inclosos en les zones
d'actuació urgent (ZAU), com també determinar en cada cas el caràcter
onerós o gratuït de l'execució subsidiària per l'administració.
4. La declaració podrà igualment limitar i fins i tot prohibir els aprofitaments
que siguen incompatibles amb la seua finalitat, pel temps estrictament
necessari.
Per tot l'exposat, el Grup Municipal Popular presenta la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
I. Instar al Consell a:
1. Declarar les muntanyes i terrenys forestals afectats per la borrasca Glòria a
Xixona, Zona d'Actuació Urgent, mitjançant un Decret del Govern Valencià,
habilitant pressupost suficient per a cobrir les mesures oportunes a dur a terme.
2. Declarar d'Interès General les obres contingudes en aqueixa Zona d'Actuació
Urgent, executant mitjançant el tràmit d'emergència les actuacions necessàries
per a l'extracció de la fusta que puga suposar un increment del risc de plagues i
incendis forestals, així com per a labors de silvicultura regenerativa en les
muntanyes i terrenys forestals del nostre terme en col·laboració i de manera
coordinada tant amb l'administració local com amb els propietaris forestals
privats.
3. Determinar el caràcter gratuït de l'execució subsidiària, a causa de l'episodi
meteorològic extrem i a l'interès general, sense perjudici dels articles 165 del
Decret 98/1995 i 36.6 de la Llei 43/2003 de muntanyes.
4. Mantenir al personal dedicat a sanitat forestal per a realitzar durant tot l'any els
tractaments contra les plagues que afecten la nostra superfície forestal.
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5. Que es done compte a aquest Ajuntament de les mesures que s'adopten i de
les actuacions que es duguen a terme sobre aquest tema, en el termini màxim
de sis mesos, així com donar trasllat a tots els grups parlamentaris de les Corts
Valencianes d'aquestes actuacions.”
La Sra. Galiana (PP) comenta la Moció presentada pel seu grup i justifica la urgència
en la necessitat de donar una solució als nostres boscos, que després de la borrasca
Glòria, l'impacte visual és desolador, amb restes d'arbres caiguts i esguerrats, amb el
perill que suposa en cas d'incendis forestals. Dóna les gràcies a l’alcaldessa.
El Sr. Arques (Compromís per Xixona) diu que és necessari actuar i espera que com
més prompte millor i que es puga recuperar la muntanya.
El Sr. Gutiérrez (C’s) diu que hi estan d'acord.
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La Sra. López, regidora de Medi Ambient, diu que el seu grup (PSOE) donarà suport a
la moció, perquè la situació és molt preocupant i aprofita per a informar que quan es va
conèixer la situació, es va contactar amb una empresa perquè emetera un informe i es
va traslladar al Servei Territorial d'Alacant, que ja coneixia la situació. Es va traslladar
un tècnic del Servei Territorial que es va reunir amb el tècnic municipal. Es va acordar
realitzar l'aprofitament forestal per causa excepcional, perquè algú aprofitara la fusta i
netejara la muntanya, però no és suficient, es necessita una brigada de Conselleria
que netege la muntanya, els camins, tallafocs, etc. S'està en contacte amb la direcció
territorial d'Alacant i s'està veient quan es pot començar.
L’alcaldessa diu que es va demanar un informe per a fer més del que és
imprescindible.
La Sra. Galiana diu que Conselleria ja té un informe i que es pot demanar. Contesta la
Sra. López que ho sap i que han quedat a visitar la zona amb tècnics del Servei
Territorial, segurament la setmana que ve.
La Sra. Galiana diu que si no s'han visitat les zones, que es visiten i veuran el
lamentable estat, i que s'alegra que l'Ajuntament pressione per a donar una solució.
Una vegada finalitzat el debat i sotmesa la moció precedent a votació, la
corporació l'aprova per unanimitat.
En aquest punt el regidor del Grup Ciutadans Xixona (C’s), Javier Gutiérrez Martín,
abandona la sessió.
C) CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.- PROCLAMACIÓ DE REPRESENTANT DE
L'ALUMNAT DE PRIMER CICLE D'ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI EN
EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE XIXONA (EXP. CEM 02/2020- Exp.
electrònic 2020/357).
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L'alcaldessa presidenta, Isabel López Galera, justifica la urgència de la inclusió
d'aquest assumpte en l'ordre del dia d'aquesta sessió, amb la finalitat de nomenar al
representant que falta perquè quede format el Consell Escolar Municipal.
Tot seguit, se sotmet la declaració d'urgència a votació i aquesta s'aprova per
unanimitat, que, en haver-hi assistit dotze dels tretze regidors i regidores que de
dret componen la corporació, suposa la majoria absoluta d'aquest òrgan col·legiat.
Seguidament, la regidora delegada d'Educació, María Teresa Carbonell Bernabeu,
exposa la proposta de data 26 de febrer de 2020, i que es transcriu a continuació:
“Atès que havia quedat vacant el lloc de representant de l'alumnat de primer cicle
d'ESO en el Consell Escolar Municipal de Xixona, ja que la persona que havia cobert
aquesta representació fins al moment, han perdut la condició per la qual va ser triada,
es va iniciar d'acord amb l'article 15.2 del Decret 111/1989, de 17 de juliol, de la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, el procediment de designació de nou
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membre, instant els centres educatius corresponents del poble a la presentació de
candidat per a ocupar l'esmentada vacant.
Una vegada finalitzat el termini per a la presentació de candidats i atesa la carta
remesa per l'IES de data de 14 de febrer de 2020, es proposa al Ple de l'Ajuntament:
1r Proclamar Asier Rubio Jerez representant de l'alumnat de primer cicle
d'ensenyament secundari obligatori en el Consell Escolar Municipal de Xixona.
L'alumne proclamat es nomenarà i prendrà possessió de la seua representació en la
pròxima sessió del Consell Escolar Municipal de Xixona que tinga lloc.
2n Notificar aquestes proclamacions als interessats.”
La Sra. Carbonell justifica la urgència ja que l’últim Ple es va nomenar un representant
del Consell Escolar i faltava un altre en aquest nivell educatiu i els alumnes no tenen
actualment representació.
La corporació adopta, per unanimitat dels assistents, acord de conformitat amb
la proposta transcrita anteriorment.
20. PRECS I PREGUNTES.
20.1) El Sr. Ros (MX-AM) pregunta sobre l'incendi que va haver-hi en la planta de
brossa, i que tots els anys hi ha hagut diversos incendis. Dóna que pensar que la
planta després de la seua vida útil hauria de tancar-se. Ni ampliació, ni projectes
alternatius. Hem conegut el cas de l'abocador de Zaldivar i esperem que no passe ací,
ja que les muntanyes es veuen des de la carretera. Se sap alguna cosa sobre el
projecte d'ampliació i sobre les al·legacions?
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L’alcaldessa contesta que l'incendi no va ser ni en la planta ni en l'abocador, va ser en
la zona dels voluminosos. Va afectar la trituradora i als residus de poda i que els
bombers ho van controlar i van apagar ràpidament i que s'ha demanat a la planta que
extreme les precaucions. Quant a les al·legacions diu que encara no hi ha hagut
contestació. Que quan se sàpiga alguna cosa es comunicarà.
20.2) El Sr. Ros pregunta pel Pla de rehabilitació del barri antic i quines són les ajudes.
Contesta la Sra. Carbonell que són per a les memòries tècniques.
20.3) El Sr. Ros pregunta al Sr. Mira si enguany estaran els pressupostos o estaran
prorrogats. Contesta el Sr. Mira que, de moment, estan prorrogats i no posa data per a
aprovar-los.
20.4) El Sr. Ros diu que, com sempre, ha de preguntar pel Pou de la Neu, per què no
està obert. Diu si se sancionarà. L’alcaldessa contesta que és l'única empresa que es
va presentar en la segona licitació, perquè la primera va quedar deserta. Que ella
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també ho sent i que té previst obrir per al Dia del Pare, al març, i que estan fent més
de l'exigit en el Plec de condicions.
20.5) El Sr. Arques (Compromís per Xixona) pregunta pels contenidors del carrer de la
Sarga. El Sr. Sirvent contesta que està planificat i que aquesta setmana estarà el tema
solucionat, que es llevaran, però es reposaran.
20.6) El Sr. Arques pregunta al Sr. Sirvent pels contenidors de brossa de la Plaça i la
possibilitat d'instal·lar més contenidors de posar i llevar. Contesta el Sr. Sirvent que a
uns veïns no els importa que hi haja contenidors en la Plaça i a uns altres sí. Uns
altres volen contenidors de posar i traure, però no estan previstos en el plec i no és
possible que en tots els carrers hi haja contenidors. Hi ha al carrer Alcoi al carrer
Pescateria i qui no complisca amb l'horari caldrà sancionar-lo.
El Sr. Arques pregunta si s'ha reunit amb l'empresa, contestant el Sr. Sirvent que sí i
que estan en converses amb l'empresa, però que no hi ha solució.
20.7) El Sr. Arques pregunta sobre el Pou de la Neu, que ha vist factures de finestres.
Contesta el Sr. Sirvent que entrava aigua per les juntes de les finestres i hi havia
filtracions en una habitació. El Sr. Arques diu si s'ha reclamat a l'empresa. Contesta el
Sr. Sirvent que se li va reclamar la reparació gran i les últimes les va assumir
l'Ajuntament, perquè no era cosa de l'empresa anterior.
20.8) El Sr. Arques pregunta per què no hem estat representats en FITUR. Contesta
l’alcaldessa que va coincidir amb el Ple i que Xixona i el torró van estar representats
pel Patronat Provincial de Turisme.
20.9) El Sr. Arques diu que fa tres mesos es va aprovar una moció de Compromís per
Xixona sobre l'edifici del Cuernero per a Casal de la Joventut. Pregunta si s'ha fet
alguna cosa. Contesta l’alcaldessa que en el Cuernero està encara la biblioteca i que
fins que no s'acabe la Casa Rovira no es pot dur a terme el compromís acordat en la
moció.

20.11) El Sr. Arques diu que en els mitjans de comunicació s'ha dit que es contactarà
amb Conselleria perquè el Centre de Salut òbriga a les vesprades. Contesta la Sra.
Carbonell que s'ha demanat i també que l'ambulància estiga disponible les 24 hores
del dia.
20.12) El Sr. Arques diu que hi ha hagut un despreniment de pedres al carrer Trinquet i
si ha sigut per les obres del Castell. Contesta la Sra. Carbonell que va caure una mica
del Castell i es va requerir a l'empresa per a protegir millor la zona i evitar més
caigudes.
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20.10) El Sr. Arques pregunta al Sr. Mira si en la pujada al Través es pot posar un
guàrdia tombat. Contesta el Sr. Mira que s'ha aprovat una moció del seu grup perquè
es lleven els guàrdies tombats i ara en vol posar un.
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20.13) El Sr. Arques diu que el pati del col·legi Eloi Coloma s'han produït danys per
disparar el castell de focs artificials. Contesta la Sra. Carbonell que se'ls va dir que
protegiren la pista.
20.14) El Sr. Francés (PP) dóna les gràcies perquè es va arreglar el clot de Mejisa i diu
que en la corba de Sirvent Almendras hi ha una reixeta perillosa que s'ha d'arreglar.
20.15) El Sr. Francés, en relació amb la recollida de brossa en la Plaça, diu que es
podria passar a arreplegar la brossa dels comerços, posant i llevant els contenidors i
que en els edificis amb pocs veïns es podria posar un poal perquè la gent veja que es
donen solucions. L’alcaldessa contesta que es pot incloure en el nou plec.
20.16) El Sr. Francés diu que en les escales de pujada al Betlemet hi ha dues
proteccions caigudes. L'alcaldessa diu que es revisaran.
20.17) El Sr. Francés diu que en el camí de Pineta hi ha una màquina netejant,
pregunta si es tracta d'una actuació programada. Contesta el Sr. Mira que sí.
20.18) El Sr. Francès pregunta si s'ha fet algun arranjament en el camí de Nutxes,
contestant el Sr. Mira que tenim 400 km de camins i que no es pot actuar en tots.
20.19) El Sr. Ferrer (C’s) diu que no tenen preguntes a fer. Que ja han preguntat els
altres grups.
I sense més assumptes que tractar, a les 22.10 hores, la Presidència alça la sessió, de
la qual, com a Secretari, estenc la present acta.
El secretari general
(DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT)
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