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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 23 DE 
JUNY DE 2021

A Xixona, a la sala de plens de la casa consistorial, el dia 23 de juny de 2021, 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 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 Xixona (Cs 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.

No hi assisteix l'interventor, Sr. Eduardo López Suárez.

Tot seguit, la presidència obri la sessió a les 17.05 hores i s'examinen els assumptes 
que integren l’ordre del dia següent:

1. RESOLUCIONS DES DE L'ÚLTIM PLE PERQUÈ LA CORPORACIÓ QUEDE 
ASSABENTADA.

2. MOCIÓ EN SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER A LA 
GRATUÏTAT DELS PRODUCTES PER AL PERÍODE "TRES VOLTES REBEL" (EXP. 
2021/867).

3. MOCIÓ PER A PROMOURE LA BONIFICACIÓ DEL CÀNON DE SANEJAMENT 
EN CASES UNIFAMILIARS (EXP. 2021/873).

4. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE 
L'ORGULL LGTBI, 28 DE JUNY DE 2021 (EXP. 2021/912).

5. PRECS I PREGUNTES.

L’alcaldessa inicia l'acte comentant que en coincidir en festiu el dia de celebració del 
Ple ordinari, aquest se celebra l'anterior dia hàbil i que en les comissions es va acordar 
per tots els regidors que se celebrara a aquesta hora. Que tornem als plens 
presencials, ja que la situació ha millorat i perquè no hi haja problemes d'aforament, a 
més de gravar-se la sessió, s'emetrà en directe.

1. RESOLUCIONS DES DE L'ÚLTIM PLE PERQUÈ LA CORPORACIÓ QUEDE 
ASSABENTADA.

Seguidament, es dóna compte de les resolucions dictades des de la convocatòria del 
Ple ordinari que es va celebrar el 27 de maig de 2021, iniciant-se en la Resolució núm. 
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636/2021 de data 25 de maig de 2021, fins a la Resolució núm. 716/2021, de data 18 
de juny de 2021, totes dues incloses. 

La corporació queda assabentada.

2. MOCIÓ EN SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER A LA 
GRATUÏTAT DELS PRODUCTES PER AL PERÍODE “TRES VOLTES REBEL” 
(EXP. 2021/867).

El regidor i portaveu del Grup MX-AM, Marcos Ros Planelles, exposa la moció, de data 
11 de juny de 2021 (NRE 2021/2814, de data 12 de juny de 2021), amb un dictamen 
favorable per la Comissió Municipal d'Hisenda, Especial de Comptes i Educació, en la 
sessió ordinària, que va tenir lloc el dia 18 de juny de 2021, i que diu:

“Marcos Ros Planelles, en representació del Grup Municipal Més Xixona - AM a 
l'Ajuntament de Xixona, a l'empara d'allò que disposa el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la seua aprovació la 
següent moció en suport de la ILP per la gratuïtat dels productes per al període “Tres 
Voltes Rebel”:

La menstruació és un procés fisiològic que viuen les dones d'entre 10 i 54 anys al voltant 
del qual, encara avui, es manté un silenci impropi de la societat de la informació en què 
vivim.

En la societat actual, tot i els avançaments en altres matèries, la regla encara s'amaga i 
veiem com, per exemple, no hi ha informació sobre la copa menstrual o els productes 
sostenibles per a la menstruació. La desinformació va més enllà encara fins al punt que 
podem dir que la menstruació és, ara com ara, un tabú associat a una cosa bruta i vulgar.

Aquesta ocultació d'un procés tan natural com és el de la respiració, està en l'origen 
d'antigues construccions socials que criminalitzen les dones i que han portat a la societat 
actual a mantenir una discriminació social i econòmica cap a totes les dones.

Aquesta discriminació ancestral fa que vegem com “natural” o “normal” que les dones, pel 
fet de nàixer dones, hagen de costejar una despesa econòmica al llarg de 30 anys de la 
seua vida per a comprar productes per al període.

A més d'aquesta discriminació social i econòmica, no podem oblidar que els productes 
d'un sol ús per a la menstruació suposen un greu problema ambiental, tant quant al 
tractament i eliminació dels residus que generen com pel consum d'aigua que empren en 
la seua fabricació.

La mesa de les Corts Valencianes acaba de donar el vistiplau a la Iniciativa Legislativa 
Popular per la gratuïtat dels productes per al període “Tres Voltes Rebel”, una proposta 
legislativa que demana la gratuïtat dels productes sostenibles per a la menstruació d'una 
banda, i també que hi haja a les dependències dels edificis públics productes per al 
període d'un sol ús accessibles per a treballadores i públic en general.

Des del grup Més Xixona -AM entenem que és obligació de l'Administració local posar 
totes les eines al nostre abast per a posar fi a les discriminacions per motius de gènere, 
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emprant polítiques de divulgació i d'educació cívica que ens facen avançar col·lectivament 
cap a un poble de persones iguals amb els mateixos drets.

Entenem que aquesta ILP és del tot necessària per a posar fi a la discriminació econòmica, 
social i legislativa cap a les dones i fonamental per a vetlar per la salut del nostre planeta. 
Per aquest motiu, i amb la intenció de reduir les desigualtats al poble de Xixona així com 
les agressions al medi ambient plantegem en aquesta sessió plenària les següents 
mesures per al seu debat i aprovació:

El Ple de l'Ajuntament de Xixona adopta en la sessió ordinària del Ple de Juny de 2021 els 
següents acords:

1.- Fer costat a la ILP per la gratuïtat dels productes per al període que Les Corts 
Valencianes i la Junta Electoral Valenciana van validar el passat 29 de març.

2.- Animar a la ciutadania a signar aquesta Iniciativa Legislativa Popular a través dels 
mitjans municipals.

3.- Cedir un espai municipal perquè les veïnes i veïns de Xixona tenen accés als fulls de 
signatures.

4.- Remetre aquest acord a les Corts Valencianes, la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública, la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i 
la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Marcos Ros Planelles

Portaveu de Més-Xixona – AM 

Xixona, 11 de juny 2021”

El Sr. Ros Planelles (MX-AM) llig i comenta la moció. Diu que queda clar el que es 
demana en aquesta moció. Es necessiten 10.000 signatures, però ha de ser amb 
identificació, amb fedatari, etc. perquè és una Iniciativa Legislativa Popular a la qual la 
Mesa de les Corts Valencianes ha donat el vistiplau. Pensa que aquest tema és un 
greuge a les dones respecte dels homes.

Obert el torn d'intervencions, el Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) diu que li 
agradaria dir que està d'acord que el període de menstruació de la dona no pot ser 
discriminatori i ha de ser sostenible ambientalment. S'haurien de fer campanyes i 
baixar els impostos, com l'IVA al 4% en comptes del 10% actual i subvencionar la 
compra a famílies vulnerables. Li sembla una idea interessant.

El Sr. Francés Romo (PP) cedeix la paraula a la Sra. Galiana López (PP) perquè com 
a dona és més apropiada per a opinar sobre aquest assumpte. La Sra. Galiana López 
diu que a casa té una mare i tres dones. Que s'ha quedat sorpresa, perquè té 62 anys 
i 45 de menstruació i mai s'ha sentit discriminada per això, ni econòmicament, ni com a 
persona, ni criminalitzada i que això ho fa extensible a totes les dones que li envolten 
en la seua vida quotidiana.
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No creu que la regla siga un tabú social. Pot ser que fa 50 anys alguna dona 
considerara la regla tabú i llavors no es feia publicitat. Diu que ara les dones van al 
ginecòleg més que en tota la vida de la seua àvia, que qualsevol va a la compra i 
compra productes per a la regla sense problema, es publiciten els productes en 
qualsevol mitjà de comunicació i això és tabú? És un assumpte fisiològic, com el que 
és, natural i no fa falta proposar que la regla siga com respirar.

Fa ja molts anys que en el col·legi s'explicava tot sobre la menstruació i amb aquesta 
moció es posa en dubte el treball dels pares i dels professors. Els productes d'higiene 
els han produït a les dones una seguretat quan tenen la regla. Antigament no i espera 
que no es torne a l'època de la seua àvia, perquè no saben el que significa no tenir 
l'usar i tirar com ara.

També diu que a tots els preocupa el medi ambient i si es pot millorar, com totes les 
coses, millor i com ha dit el Sr. Arques i Galiana, el millor per a les dones serà que 
aquest assumpte no es tinga com un article de luxe. Per tot això, no votaran en contra i 
si han de signar o no en la ILP, ho faran amb caràcter personal.

El Sr. Gutiérrez Martín (Cs Xixona) diu que tampoc entrarà a discutir els motius de la 
moció. Es pot estudiar i que l'Ajuntament puga ajudar a la gent perquè diguen si 
s'adhereixen o no a la ILP. La baixada d'impostos i ajudes a famílies necessitades no 
competeix a aquest Ajuntament. El seu grup s'abstindrà.

La Sra. Carbonell Bernabeu (PSOE) diu que tampoc comparteix tot el que ha dit el Sr. 
Ros Planelles i que la situació, avui dia, està normalitzada. És veritat que cal respectar 
i cuidar el medi ambient i veure de quina manera els productes podrien ser 
biodegradables. La gent jove avui està preparada.

Que aquesta moció s'ha presentat perquè la mesa de les Corts Valencianes ha donat 
el vistiplau a una ILP i que el preocupa animar a la gent que firme, perquè caldria 
deixar un local, ha d'haver-hi un fedatari públic i no sap si es podrà fer a Xixona.

El Sr. Ros Planelles li diu a la Sr. Galiana López que avui dia tots tenen coneixement 
d'aquests temes i tots poden comprar els productes en els supermercats, però és una 
discriminació que la dona haja de realitzar aquesta despesa durant trenta anys i l'home 
no. A la Sra. Carbonell Bernabeu li diu que ells tenen un fedatari que vindria de 
València, de les Corts, per la qual cosa no demana que un funcionari de l'Ajuntament 
estiga allí tot el dia.

La Sra. Carbonell Bernabeu diu que havia d'aclarir-ho i que el seu grup s'abstindrà.

L’alcaldessa diu que aquesta abstenció és un vot de confiança suficient per a aquesta 
moció.

Sotmesa la moció transcrita anteriorment a votació, la corporació l'aprova, per 
un vot a favor (1 MX-AM) i dotze abstencions (5 PSOE, 3 Cs Xixona, 2 PP i 2 
Compromís per Xixona).
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3. MOCIÓ PER A PROMOURE LA BONIFICACIÓ DEL CÀNON DE SANEJAMENT 
EN CASES UNIFAMILIARS (EXP. 2021/873).

El regidor del Grup Compromís per Xixona, Sr. Joan Arques i Galiana, exposa la 
moció, de data 15 de juny de 2021 (NRE 2021/2838, de data 15 de juny de 2021), amb 
un dictamen favorable per la Comissió Municipal de Governació i Urbanisme, en la 
sessió ordinària, que va tenir lloc el dia 18 de juny de 2021, i que es transcriu a 
continuació:

“Lucas Sirvent García, com a regidor del Grup Municipal Compromís per Xixona, amb 
CIF núm. V54892625, a l'empara de les atribucions que confereixen els arts. 114 i 116 
de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, d'acord 
amb l'art. 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 juny de la corporació 
municipal, i per al seu debat i aprovació, si escau, la següent

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER XIXONA PER A PROMOURE 
LA BONIFICACIÓ DEL CÀNON DE SANEJAMENT EN CASES UNIFAMILIARS

A través de la Llei 2/1992, de 26 de març, del Govern Valencià, de sanejament 
d'aigües residuals de la Comunitat Valenciana, es va establir el cànon de sanejament 
en el nostre territori.

El cànon de sanejament és un tribut, la recaptació del qual s'afecta el finançament de 
les despeses de gestió i explotació de les instal·lacions d'evacuació, tractament i 
depuració d'aigües residuals de titularitat pública i, si és el cas, de les obres de 
construcció d'aquestes instal·lacions, tot amb l'objectiu últim d'una correcta gestió 
d'aquestes aigües i de protegir el medi ambient.

Així mateix, els abocaments al domini públic hidràulic estan gravats amb un cànon de 
control d'abocaments, destinat en l'estudi, control, protecció i millora del mitjà receptor 
de cada conca hidrogràfica, d'acord amb allò disposat a l'art. 113.1 del Reial decret 
legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües.

Actualment les cases unifamiliars no connectades a la xarxa pública de clavegueram 
han de disposar de l'autorització d'abocament d'acord amb el Reial decret 849/1986, 
d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic. Aquest és el 
cas de moltes propietats situades en el disseminat de la nostra localitat. D'aquest 
extrem el nostre Ajuntament, com a administració competent sobre l'atorgament de les 
corresponents llicències, i en tractar-se d'una activitat situada en el seu terme 
municipal, ha de ser informat per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer als efectes 
oportuns.

En aquest sentit, d'acord amb allò disposat a l'art. 12 del Decret 18/1993, de 8 de 
febrer, del Govern Valencià, pel qual aprova el Reglament sobre el règim econòmico-
financer i tributari del cànon de sanejament, es permet aplicar una bonificació del 50% 
en les quotes del cànon de sanejament, exclusivament per a usos domèstics, en 
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aquells municipis que no compten amb sistemes de depuració en servei, en execució o 
amb projecte tècnic aprovat.

Cal ressenyar que és reiterada la jurisprudència que interpreta que no pot cobrar-se 
als veïns per un servei que no perceben, com és el cas d'aquells propietaris o 
propietàries de cases unifamiliars, les aigües residuals de les quals no són depurades 
pel sistema públic, al no estar connectades al clavegueram, sinó que s'aboquen en 
fossa sèptiques impermeables i estanques. Diverses sentències del Tribunal Superior 
de Justícia de la Comunitat Valenciana avalen que no s'haja d'abonar el cànon de 
sanejament respecte d'aquesta casuística particular, quan estem parlant, a més, d'una 
doble imposició donada l'aplicació de dos tributs, el cànon de sanejament i el cànon de 
control d'abocaments, sobre el mateix objecte.

Atesos tots aquests motius, demanem al Ple l'adopció dels següents acords:

1. Instar a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica a aplicar la bonificació a les quotes del cànon de sanejament 
prevista al Reglament sobre el Règim Economicofinancer i Tributari del Cànon de 
Sanejament, aprovat per Decret 18/1993, de 8 de febrer, del Govern Valencià.

2. Donar trasllat d'aquest acord a l'esmentada Conselleria.

Xixona, 15 de juny de 2021

Lucas Sirvent García

ALCALDESSA PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE XIXONA”

El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) fa un resum de la moció.

El Sr. Francés Romo (PP) diu que hi està d'acord.

El Sr. Ferrer Arques (Cs Xixona), regidor de Proveïment d'Aigua i Clavegueram, 
pregunta si la bonificació del 50% és només del cànon de sanejament. Contesta el Sr. 
Arques i Galiana que sí, perquè el cànon de control d'abocaments és competència de 
la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

El Sr. Ferrer Arques llig els articles d'aplicació del Decret del Consell que regula el 
cobrament del cànon de sanejament, i el Sr. Arques i Galiana contesta que és per a 
habitatges que no estan connectades la xarxa de clavegueram.

El Sr. Ferrer Arques diu que el cànon de sanejament es paga per la utilització de 
l'aigua per a ús domèstic i que aquest matí ha anomenat a Conselleria i que en cap 
ajuntament s'ha bonificat el 50%.

El Sr. Arques i Galiana insisteix que s'aprove per a les masies que no estan 
connectades al clavegueram i el Sr. Ferrer Arques diu que caldrà veure si es pot o no i 
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pregunta quin benefici es pot aplicar, contestant el Sr. Arques i Galiana que en el 
cànon de sanejament.

La Sra. Galiana López (PP) diu que és una manera de bonificar i el Sr. Ferrer Arques 
contesta que no s'acceptarà per Conselleria.

La Sra. Galiana López diu que cal insistir i el Sr. Ferrer Arques que el seu grup votarà 
a favor.

El Sr. Mira García (PSOE) diu que en aquesta moció l'exposició de motius està molt 
bé, però no tant el que es proposa que es demane. Que per a bonificar a tot el 
municipi cal instar al Conselll al fet que modifique la Llei de Sanejament i creu que és 
un assumpte de finançament autonòmic. Que el seu grup votarà que sí, però la 
Conselleria dirà que no.

El Sr. Arques i Galiana diu que pot ser que no haja expressat correctament aquest 
tema en la moció. L’alcaldessa diu que sent la Conselleria d'Aigües de Compromís, 
havien consensuat la moció amb ells.

La corporació adopta per unanimitat, acord de conformitat amb la moció 
precedent.

4. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE 
L'ORGULL LGTBI, 28 DE JUNY DE 2021 (EXP. 2021/912).

La regidora delegada d'Igualtat, María Teresa Carbonell Bernabeu, exposa la moció 
conjunta subscrita pels Grups Municipals, PSOE-PV, Ciutadans Xixona, PP, 
Compromís per Xixona i MX-AM, de data 14 de juny de 2021, amb un dictamen 
favorable de la Comissió Municipal de Governació i Urbanisme, en la sessió ordinària, 
que va tenir lloc el dia 18 de juny de 2021, i que és del següent tenor literal:

“Els drets LGTBI són i seran sempre drets humans.

En 1981, el Consell d'Europa declarava el dret a l'autodeterminació sexual d'homes i 
dones. No obstant això, quaranta anys després, la investigació, les enquestes, els 
informes i la realitat mostren que la discriminació i el discurs d'odi contra les persones 
LGTBI i els crims d'odi motivats per la LGTBI fòbia estan creixent en tota la UE i 
representen una seriosa amenaça per al respecte dels drets fonamentals a la UE.

La LGTB fòbia, lluny de desaparèixer, continua manifestant-se en aules, llars, els 
centres d'oci i de treball, en l'àmbit familiar i fins i tot, en les administracions i serveis 
públics. Segons l'últim informe de dades oficials el percentatge de delictes per LGTBI 
fòbia va pujar un 8,6% en només un any. Ho hem pogut comprovar en les diverses 
imatges que s'han fet públiques fa poc a través de les xarxes socials, com la brutal 
agressió homòfoba “en ramat” a Alacant del passat 14 de febrer per la qual 13 
persones han sigut detingudes per pegar una pallissa i amenaçar de mort a un home 
enmig del carrer.
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I és que, malgrat els avanços aconseguits en matèria de drets LGTBI, queden moltes 
llacunes pendents de ser abordades pel poder legislatiu, especialment quant a la lluita 
contra la discriminació per motius d'orientació sexual i identitat de gènere i el 
reconeixement i protecció de les persones LGTBI víctimes de delictes. A aquesta 
realitat, s'uneix l'excepcional situació sobrevinguda amb la crisi sanitària a causa de la 
pandèmia del COVID-19, on les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i 
intersexuals, que ja són víctimes de violència i discriminació per la seua orientació 
sexual o identitat de gènere, s'han vist greument afectades per aquesta pandèmia, per 
la qual cosa cal fer un esforç per a garantir que totes les respostes a la COVID-19 
també tinguen en compte les repercussions de la crisi en les persones LGTBI.

En aquest context, el paper dels governs locals ha demostrat, una vegada més, que 
per a ser eficient i eficaces, s'ha d'adoptar un enfocament basat en la proximitat a la 
realitat social prioritzant els drets humans i emmarcant qualsevol actuació en els 
principis d'igualtat i no discriminació, participació, indivisibilitat, apoderament i rendició 
de comptes.

Som, els ajuntaments, diputacions provincials, capítols i consells insulars, garants de 
l'efectivitat d'una estratègia clara de lluita per la igualtat i en la defensa de la 
convivència ciutadana i agents essencials insubstituïbles de la protecció dels drets i 
llibertats de tota la ciutadania i defensors de la no discriminació, amb independència 
de la raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o 
social.

En el setzè aniversari de l'aprovació del matrimoni igualitari a Espanya, fet històric de 
gran simbolisme, els governs locals reunits en la FEMP:

• Condemnem enèrgicament qualsevol discriminació contra les persones LGTBI i els 
seus drets fonamentals, inclosa la incitació en l'odi.

•Recordem la importància de prendre mesures concretes per a posar fi a la 
discriminació contra les persones LGTBI.

•Manifestem la nostra especial preocupació davant el repunt del discurs de l'odi i 
instem les institucions i a la societat civil al fet que intensifiquen el seu treball sobre 
l'intercanvi de millors pràctiques i reforcen la seua cooperació en la lluita contra el 
racisme, la xenofòbia, l'homofòbia, la transfòbia i altres formes d'intolerància.

•Reivindiquem una educació que atenga la diversitat com a requisit per a crear un 
espai educatiu on imperen els valors democràtics i de tolerància, on s'incloga la 
defensa de la diversitat familiar i la lluita contra qualsevol mena de discriminació que 
puguen patir les famílies LGTBI, tant material com simbòlica.

•Reconeixem la importància de recopilar dades d'igualtat comparables i desglossats 
recopilats per territoris, que permeten mesurar l'abast total de la desigualtat a Espanya 
i formular polítiques significatives per a l'aplicació del Dret d'igualtat de la UE.
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•Secundem totes aquelles accions locals, regionals, nacionals i europees que tinguen 
per finalitat la promoció de la igualtat, especialment les dirigides a lluitar contra els 
estereotips i a millorar l'acceptació social de les persones LGTBI.

•Reconeixem el treball de les organitzacions de la societat civil que treballen pels drets 
de les persones LGTBI i el valor de la col·laboració amb les Autoritats Locals per a 
posar fi a qualsevol discriminació existent i seguir impulsat unes polítiques públiques 
igualitàries i inclusives.

Xixona, 14 de juny de 2021

Signat pels Grups Municipals Socialista, Ciutadans, Popular, Compromís i Més-
Xixona”

La Sra. Carbonell Bernabeu, regidora d'Igualtat, llig i explica la declaració. Diu que s'ha 
consensuat amb tots els grups i està signada per tots i que està contenta perquè en 
aquests temes estan tots d'acord.

L’alcaldessa diu que s'uneix a les paraules de la Sra. Carbonell Bernabeu i que és un 
orgull presidir aquesta corporació, perquè no sempre han estat tots d'acord en aquest 
punt i cadascun pot ser i pensar com vulga. Finalment dóna les gràcies a tots.

La Sra. Carbonell Bernabeu diu que a partir del divendres s'il·luminarà la façana de 
l'Ajuntament amb els colors arc de Sant Martí, colors del col·lectiu LGTBI.

La corporació adopta, per unanimitat, acord de conformitat amb la moció 
transcrita anteriorment. 

En aquest moment, el Sr. Gutiérrez Martín agraeix a tots que s'haja celebrat el Ple a 
aquesta hora i diu que té un compromís i s'ha d'absentar. S'acomiada de tots i 
s'absenta.

5. PRECS I PREGUNTES.

Precs

El Sr. Sirvent García (Compromís per Xixona ) diu que es van presentar dos precs el 
mateix dia del Ple de maig i no van poder sotmetre's al Ple.

Continua dient que en el barri de Manhattan hi ha determinades zones de costera on 
les escales esvaren i ja hi ha hagut alguna caiguda i prega que es prenguen mesures.

La Sra. Carbonell Bernabeu que l'equip de govern és conscient i periòdicament se li 
dóna un tractament antilliscant i que el que caldria fer és canviar el paviment el més 
prompte possible i que s'està estudiant què fer amb els escalons, que tenen la vora 
una mica rara.
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El Sr. Sirvent García (Compromís per Xixona) també prega que es netege el solar de 
L'ametler que, encara que és privat, està ple de fem i d'enderrocs. Que s'inste a la 
propietat perquè el netege.

L’alcaldessa contesta que la propietat és d'un banc i és difícil trobar un interlocutor. 
Que tot el poble ha de col·laborar. El Sr. Sirvent Carbonell, regidor de neteja, diu que 
la brossa es neteja de tant en tant.

Preguntes

5.1) El Sr. Ros Planelles (MX-AM) diu que, si es pot, es canvie l'hora dels plens 
ordinaris a les 19 hores, en comptes de les 20 hores, tal com se celebren.

5.2) El Sr. Ros Planelles (MX-AM) pregunta per l'acta de la sessió anterior. 
L’alcaldessa diu que no ha donat temps a redactar-la.

5.3) El Sr. Ros Planelles (MX-AM) pregunta al Sr. Sirvent Carbonell si es va presentar 
la documentació corresponent per a sol·licitar les carreteres de seguretat per als 
ciclistes. Contesta el Sr. Sirvent Carbonell que sí.

5.4) El Sr. Ros Planelles (MX-AM) pregunta al Sr. Martínez Sánchez com està el 
Moratell amb les últimes pluges. El Sr. Martínez Sánchez contesta que s'ha parlat amb 
l'empresa i el faran a primers de juliol.

5.5) El Sr. Ros Planelles (MX-AM) pregunta si s'ha pensat solucionar el problema de 
l'entrada per la carretera d'Alcoi. L’alcaldessa contesta que també està per a reparar la 
part del cementeri.

5.6) El Sr. Ros Planelles (MX-AM) pregunta si es pensa traure a licitació del bar del 
Barranc de la Font i si hi ha previst algun lloc de refrescos en les actuacions que es 
faran.

La Sra. López Narbón contesta que actualment la normativa prohibeix l'ús de begudes 
i aliments en les actuacions i l’alcaldessa diu que sí que està previst licitar l'ús del bar 
del Barranquet, però que, amb la situació actual, no se sap quan.

5.7) El Sr. Ros Planelles (MX-AM) diu que en una de les modificacions de crèdit es va 
aprovar un estudi per a construir un auditori.

El Sr. Mira García contesta que la idea és que, per a totes les actuacions previstes en 
els pressupostos i modificacions de crèdit, s'inicien les licitacions a primers d'any, però 
que després de l'atac informàtic van més lentes.

5.8) El Sr. Ros Planelles (MX-AM) pregunta per les obres de l'entrada pel carrer 
Francesc Nicolau Mira Miralles, perquè s'ha fet més estreta i que la gent pregunta si 
serà de doble sentit o de sentit únic.

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

Código Seguro de Validación a8311a41c4f04ec69ee0ed2879f7abe8001

Url de validación https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112

Metadatos Clasificador: Altres  -     Origen: Origen administració    Estado de elaboración: Original

F
ir

m
a 

1 
d

e 
1

A
lf

o
n

so
 R

am
ó

n
 C

al
er

o
 d

el
C

as
ti

llo
21

/0
9/

20
21

S
ec

re
ta

ri
o

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112


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

11

La Sra. Carbonell Bernabeu contesta que des del principi es va dir que aquesta obra 
anava a canviar l'entrada tradicional a Xixona. Que abans era una carretera nacional i 
ara és un carrer. Que serà de doble direcció, des del Barranc al Betlem. També diu 
que ara hi ha desnivells perquè està a mig fer i sembla més estreta, però quedarà com 
ara d'ampla. Hi haurà jardins i zones d'aparcament, carril bici, etc.

El Sr. Martínez Sánchez diu que hi haurà elements reductors de velocitat i que, encara 
que sembla més estreta, quan estiga acabada no donarà aqueixa sensació.

5.9) El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) pregunta al Sr. Martínez Sánchez 
si hi ha solució per a l'entrada de camions per la carretera de Tibi.

Contesta el Sr. Martínez Sánchez que es parlarà amb l'Ajuntament de Tibi i veure de 
quina manera Google pot actualitzar la ruta. També diu que quan es tinguen les 
càmeres noves es podrà controlar millor.

5.10) El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) pregunta per la beca de 
transport.

La Sra. Carbonell Bernabeu contesta que amb l'atac informàtic s'ha perdut molta 
documentació, però ja s'està començant a tramitar la d'enguany.

5.11) El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) pregunta a la Sra. Carbonell 
Bernabeu pel bo social elèctric i si se li pot donar més publicitat.

La Sra. Carbonell Bernabeu contesta que també s'ha publicat en la web municipal.

5.12) El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) pregunta si la Casa Rovira 
acabarà aquest mes. La Sra. Carbonell Bernabeu contesta que ha d'acabar-se ja. 
Falten quatre o cinc detalls i queda liquidar, però pot ser que calga tramitar una nova 
modificació. També diu que a veure si poden quedar els membres de la corporació, a 
partir de la setmana que ve per a visitar la Casa Rovira.

El Sr. Mira García diu que ara cal licitar el mobiliari de la biblioteca.

5.13) El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) pregunta al Sr. Mira García si no 
compleix la planta solar en la contractació de gent del poble.

Contesta el Sr. Mira García que falten setze llocs de treball indefinits i, si no es 
compleix, han de retornar la bonificació que suposa quasi un milió d'euros.

5.14) El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona), prega a la Sra. Narbón 
Sánchez que es projecte alguna pel·lícula en valencià dins del programa: Cinema a la 
fresca.

5.15) El Sr. Francés Romo (PP) li diu al Sr. Martínez Sánchez quin a Tibi, en les 
entrades, hi ha cartells de gàlib i que ací cal posar senyals de gàlib.
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Contesta el Sr. Martínez Sánchez que ho intentaran, però els van dir que no era 
possible posar un límit de gàlib per com està la zona.

El Sr. Mira García diu que ha vist que Tibi té càmeres de trànsit que avisen a la Policia 
Local de Xixona perquè no deixen passar els camions. Una altra opció és posar 
nosaltres una càmera a Tibi i que per internet es controle ací.

5.16) El Sr. Francés Romo (PP) diu que en l'obra del carrer Francesc Nicolau Mira 
Miralles, l'empresa té tot l'enderroc en el solar i no el retiren.

Contesta la Sra. Carbonell Bernabeu que s'ha avisat a l'empresa perquè netegen el 
solar i que en el Ple anterior es va dir que els senyals eren molt xicotets i el motiu és 
per si entra un camió que no se’n vaja cap al carrer Enric Valor.

El Sr. Francés Romo diu que llavors falta senyalitzar cap a Alacant.

5.17) El Sr. Francés Romo (PP) pregunta al Sr. Martínez Sánchez quan s'establirà la 
doble direcció del polígon. El Sr. Martínez Sánchez contesta que quan s'acabe la 
rotonda.

5.18) El Sr. Francés Romo (PP) diu que al carrer Alcoi hi ha tanques a la meitat del 
carrer i no estan il·luminades a la nit.

La Sra. Carbonell Bernabeu contesta que és una obra de la Comunitat de Propietaris 
de l'edifici i que s'ha posat de seguida a reparar.

5.19) El Sr. Mira García (PSOE) diu que vol aprofitar l’ocasió per explicar que després 
de l'atac informàtic, s’està treballant tot el que es pot per a solucionar-ho. La gent crida 
per a demanar els seus pagaments, i no és que no es vulga pagar, sinó que porta el 
seu temps posar-ho tot en marxa de nou.

L’alcaldessa diu que es posarà tot en ordre com més de pressa millor.

Finalment, l’alcaldessa agraeix la presència de tots els membres de la corporació.

I sense més assumptes per tractar, a les 18.30 hores, la presidència alça la sessió, de 
la qual, com a secretari, estenc la present acta.

El secretari general

Alfonso Ramón Calero del Castillo
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