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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 22 DE 
JULIOL DE 2021

A Xixona, a la sala de plens de la casa consistorial, el dia 22 de juliol 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; 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.

N’excusa l'absència Javier Gutiérrez Martín, regidor del Grup Municipal Ciutadans 
Xixona (Cs Xixona), per motius de salut.

Hi assisteix com a secretari, Alfonso Ramón Calero del Castillo, secretari general de 
l'Ajuntament de Xixona.

No hi assisteix l'interventor, Eduardo López Suárez.

Tot seguit, la presidència obri la sessió a les 20.00 hores i s'examinen els assumptes 
que integren l’ordre del dia següent:

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
ANTERIORS (27/05/2021 -ordinària- i 23/06/2021 -ordinària-).

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

3. SECRETARIA.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER XIXONA PER 
A LA MODIFICACIÓ DE L'ACTUAL TARIFA ELÈCTRICA (EXP. 2021/1024).

4. CONTRACTACIÓ.- REAJUSTAMENT D'ANUALITATS I PRIMERA PRÒRROGA DE 
CONTRACTE. “SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS I NETEJA 
VIÀRIA DEL MUNICIPI DE XIXONA” (EXP. CONT. 2016/127 I 2021/831).

5. CONTRACTACIÓ.– AUTORITZACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 
MODIFICAT (2). EXECUCIÓ DE LES OBRES DE “REHABILITACIÓ DE LA CASA 
ROVIRA COM A BIBLIOTECA”. SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT 
(EXP. CONT. 2018/1872).

6. PRECS I PREGUNTES.
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1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
ANTERIORS (27/05/2021 -ordinària- i 23/06/2021 -ordinària-).

Repartides les actes de les sessions del Ple de la corporació ordinària del dia 27 de 
maig de 2021 i ordinària del dia 23 de juny de 2021, els regidors reunits renuncien a 
llegir-les i acorden, per set vots a favor (5 PSOE i 2 Cs Xixona) dos en contra (2 PP) 
i tres abstencions (2 Compromís per Xixona i 1 MX-AM), aprovar-les.

Joan Arques i Galiana diu que el seu grup s'abstindrà per no estar les actes 
redactades en valencià.

2. 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 23 de juny de 2021, iniciant-se en la Resolució núm. 
717/2021, de data 21 juny de 2021, fins a la Resolució núm. 807/2021, de data 19 juliol 
de 2021, totes dues incloses.

El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) pregunta pel Decret núm. 569/2021, 
sobre el conveni de la Carrerada de Corbins.

L’alcaldessa contesta que ho van retornar de València i s’ha hagut de rectificar el que 
van indicar en Conselleria.

La corporació queda assabentada.

3. SECRETARIA.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER XIXONA PER 
A LA MODIFICACIÓ DE L'ACTUAL TARIFA ELÈCTRICA (EXP. 2021/1024).

El regidor del Grup Compromís per Xixona, Lucas Sirvent García, exposa la moció de 
data 13 de juliol de 2021 (NRE 2021/3376, 13/07/2021), 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 16 de juliol de 2021, i que es transcriu a continuació:

“A Xixona, a 13 de juliol de 2021

Lucas Sirvent García, amb document d'identitat núm. 48774023Q, com a regidor del 
Grup Municipal Compromís per Xixona, amb CIF núm. V54892625, a l'Ajuntament de 
Xixona, 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 juliol de la corporació municipal, i per al 
seu debat i aprovació, si escau, la següent
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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER XIXONA PER A LA 
MODIFICACIÓ DE L'ACTUAL TARIFA ELÈCTRICA

El passat 1 de juny de 2021 va entrar en vigor la nova estructuració de les tarifes 
elèctriques a conseqüència de les obligacions que la Unió Europea imposa als seus 
Estats membres. Els canvis de la tarifa tenen com a objectius incrementar l'eficiència 
del conjunt del sistema elèctric europeu per a reduir les emissions de CO₂, estimular 
l'estalvi i l'eficiència energètica o estimular la implantació de l'autoconsum. Tots ells 
sota la premissa d'aconseguir una transició energètica ecològica i justa, que repartisca 
equitativament els costos de l'energia i que no deixe ningú arrere.

Encara que aquests objectius sí que estan en la direcció correcta cap a aqueixa 
transició, no es pot dir el mateix de les mesures implementades per part del Govern 
d'Espanya per a aconseguir-los. La manera en la qual s'ha regulat i s'està aplicant 
aquesta nova estructura tarifària i de facturació penalitza de manera desproporcionada 
als denominats “xicotets consumidors”: famílies, treballadors autònoms, petites 
empreses o la gent que teletreballa.

Malgrat la reforma aplicada, es continua apostant per un sistema marginalista de 
fixació de preus de l'electricitat, on:

- Continua mantenint-se un pes elevat dels trams fixos en la factura.

- No existeix cap exigència per a les grans elèctriques de transparència respecte als 
costos reals de producció, transport i distribució de l'electricitat, ni tampoc d'auditar de 
manera independent i pública aquests costos.

- No hi ha participació de les persones usuàries, només de les empreses del sector 
elèctric amb interessos econòmics propis, en la fixació de l'estructura tarifària.

D'aquesta manera, l'accés a un bé bàsic essencial com és l'electricitat, fonamental per 
a l'exercici del dret a l'energia de la ciutadania, es troba una vegada més supeditat als 
interessos de l'oligopoli elèctric.

A pesar que els canvis en l'estructura afecten la totalitat del sistema tarifari, aquestes 
tenen una major incidència en el mercat regulat, en el qual es troba la gran part dels 
xicotets usuaris, ja que no sols els afecta la introducció de la tarifació amb 
discriminacions horàries, sinó també els importants increments dels preus en tots els 
trams, els quals sobrepassen àmpliament la tímida baixada dels preus de la potència 
que s'han inclòs, o la recentment aprovada baixada provisional de l'IVA del 21% al 
10% per a l'electricitat.

Si les persones usuàries no realitzen una modificació substancial del seu patró d'ús de 
l'electricitat, desplaçant el consum cap a la nit o els caps de setmana, el resultat és un 
fort encariment de la factura. Encara així suposant que aqueix “desplaçament” del 
consum puga fer-se, la qual cosa resulta molt complicat per al xicotet comerç o les 
persones que teletreballen. Aquestes activitats s'estan veient seriosament 
perjudicades perquè el seu ús de l'electricitat es concentra en els horaris on l'energia 
es cobra més cara.
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És fa palès que la revisió, anàlisi i modulació integrals de les càrregues impositives 
vinculades a l'energia elèctrica és una tasca inajornable que per part del Govern 
central s'ha de dur a terme per a garantir l'aplicació real dels principis de progressivitat 
fiscal i de quina “qui contamina paga”. I sobretot el que cal abordar de manera urgent 
és la transparència i el control públic dels costos de producció, transport i distribució de 
l'energia elèctrica, així com l'eliminació del sistema marginalista de fixació dels preus 
majoristes.

Cal afegir també que, de cara a la implantació d'aquest nou sistema de tarifes, el 
Govern espanyol no ha dut a terme cap campanya informativa i de sensibilització de la 
població respecte a aquestes qüestions, ni ha posat a la disposició de la ciutadania 
eines (com per exemple, simuladors de consum i aplicació de la tarifa) o informació 
respecte les mesures d'autoprotecció respecte a la pujada dels preus de l'electricitat 
que podrien prendre per a adaptar-se, si més no parcialment, a la nova situació.

A més, a pesar que la normativa que va entrar en vigor l'1 de juny preveu un major i 
millor subministrament de la informació a les persones usuàries en les seues factures, 
aquestes continuen presentant una elevada complexitat, incloent trams fixos i costos 
opacs i/o injustificats, descarregant tot el cost d'adaptació i reducció de les emissions 
generades pel sistema elèctric exclusivament sobre els usuaris i usuàries.

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

1. Instar al Govern d'Espanya a:

a. Demanar a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència que investigue les 
causes reals de la pujada dels preus majoristes i actue amb urgència per a revertir els 
abusos que hagen pogut realitzar les empreses del sector elèctric implicades.

b. Exigir a les grans empreses del sector elèctric transparència respecte als costos 
reals de producció, transport i distribució de l'electricitat, així com auditar de manera 
independent i pública aquests costos.

c. Modificar el sistema de fixació del preu de l'electricitat per a eliminar el sistema 
marginalista actual i aplicar un sistema basat en el cost real de cadascuna de les fonts 
de producció d'energia, a més de suprimir els trams fixos i que els usuaris i usuàries 
paguen en funció d'allò que consumeixen, aplicant tarifes per blocs de consum que 
seguisquen el principi de progressivitat fiscal i reconeguen el caràcter de bé essencial 
de l'electricitat.

d. Fins que aquesta modificació entre en vigor, prendre les mesures adequades per a 
reduir l'impacte de l'increment dels costos de l'energia derivats del nou sistema de 
tarifació per als xicotets consumidors, com per exemple el xicotet comerç o les 
persones que teletreballen, les quals realitzen activitats econòmiques que no poden 
traslladar els seus consums d'energia cap a franges de consum amb preus més 
baixos.
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e. Modificar la regulació per a facilitar el repartiment d'energia elèctrica entre 
autoconsumidors i millorar la compensació econòmica, actualment molt baixa, pels 
excedents que les instal·lacions d'autoconsum d'electricitat connectades a la xarxa 
pública aboquen.

f. Establir de manera efectiva i permanent la prohibició de tallar el subministrament 
elèctric en habitatges habituals en els casos d'impagament a conseqüència de les 
condicions de vulnerabilitat de les persones afectades.

g. Implementar un programa ambiciós d'ajudes i de suport tècnic, en col·laboració amb 
l'administració de la Generalitat, en particular dirigit als Ajuntaments, per a impulsar la 
millora de l'eficiència i l'estalvi energètic en edificacions públiques i privades, 
l'autoconsum i les comunitats energètiques locals.

2. Instar, així mateix, en la Generalitat Valenciana i a la Diputació provincial d'Alacant, 
en l'àmbit de les seues competències, a prosseguir i aprofundir les iniciatives de suport 
financer i tècnic a les entitats locals per a impulsar la millora de l'eficiència i l'estalvi 
energètic en edificacions públiques i privades, l'autoconsum i les comunitats 
energètiques locals.

Lucas Sirvent García

ALCALDESSA PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE XIXONA”

El Sr. Sirvent García (Compromís per Xixona) explica la moció i diu que és un tema de 
rabiosa actualitat, que tenim la llum més cara d'Europa i de la Història d'Espanya i que 
la nova estructura tarifària penalitza als xicotets consumidors, famílies, PIMES i 
autònoms. També diu que la baixada de l'IVA no compensa l'augment tarifari. Llig els 
acords que es proposen i diu que no es quede la cosa com està ja que perjudica la 
ciutadania.

El Sr. Ros Planelles (MX-AM) diu que aquesta moció és cosa del Govern central i, si 
donem suport a la moció, per intentar fer alguna cosa, votarà a favor.

El Sr. Francés Romo (PP) diu que, si prospera, encantat, ja que fa falta, però que la 
proposta no és de l'àmbit d'aquest Ajuntament i que tots són lliures de presentar 
propostes. També diu que en el preu de la llum el 75% són impostos i que les 
empreses elèctriques tenen benefici, però també paguen impostos. Que quan la llum 
puja, puja per a tots, no sols per als xicotets consumidors i creu que ha de ser una 
cosa justa per a tots i no per a uns si i uns altres no. Que és veritat que estem davant 
la setmana amb la llum més cara de la història i que la baixada de l'IVA s'ha quedat en 
anècdota. Acaba dient que votaran a favor.

El Sr. Martínez Sánchez (Cs Xixona) diu que el tema està ara de moda i que, encara 
que afecta els ciutadans de Xixona, és competència del Govern Central. S'ha baixat 
l'IVA, però no ha servit de res i que els serveis socials ja informen sobre les famílies a 
les quals no es pot tallar la llum per no poder pagar. També diu que la moció és bona, 
que la llum puja per a tots, que tant de bo tire avant, pitjor que s'abstindran.
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La Sra. Carbonell Bernabeu (PSOE) diu que la moció de Compromís per Xixona és 
molt actual per la pujada que hi ha hagut de la llum, però que de la moció es desprèn 
que el Govern va per bon camí, perquè s'estimula l'estalvi energètic, l'autoconsum, la 
disminució d'emissions de CO₂ i és cert que caldrà canviar coses i li consta que la 
Ministra de Transició Ecològica s'ha dirigit a Europa perquè canvie el sistema.

Diu que hi ha coses en les quals no es pot estar en contra, i aquest Ajuntament ja fa 
temps que està regulant el que es demana en la moció. Si una persona té problemes 
per a pagar la llum, els serveis socials s'encarreguen de l'abonament. La Generalitat 
Valenciana ja n'està donant suport.  Que la moció li sembla bé però no hi ha res del 
que es demana en la moció que no s'estiga fent ja pel Govern Central. Que es pot fer 
més, sí, però s'està en el bon camí. Que el seu Grup s'abstindrà.

Obert un segon torn d'intervencions, el Sr. Sirvent García diu que és un tema 
transversal i tots els grups són conscients de la importància del tema. Que a 
Compromís per Xixona se li critica perquè presenta mocions que no són competència 
de l'Ajuntament i el que fan és presentar mocions d'interès per als veïns del poble i 
perquè s'inste als organismes competents. Finalitza dient que espera que tot el que 
s'està fent acabe sent realitat, perquè això és el que demana la gent.

El Sr. Francés Romo diu que cadascun pot presentar la mocions que vulga i no el 
critica i que no diu que no es presenten mocions que no són competència de 
l'Ajuntament, però que també suposen gestions que ha de realitzar l'Ajuntament i 
temps per a això, per a tramitar-les i després queden per ací.

La Sra. Carbonell Bernabeu diu que s'estan fent actuacions pel Govern Central i que 
aquest Ajuntament ha anat sempre molt sensible a aquesta situació i la Generalitat 
Valenciana també i que es va en la bona direcció.

Sotmesa a votació la moció transcrita anteriorment, la corporació l'aprova per 
cinc vots a favor (2 PP, 2 Compromís per Xixona i 1 MX-AM) i set abstencions (5 
PSOE i 2 Cs Xixona).

4. CONTRACTACIÓ.- REAJUSTAMENT D'ANUALITATS I PRIMERA PRÒRROGA 
DE CONTRACTE. “SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS I 
NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE XIXONA” (EXP. CONT. 2016/127 I 2021/831).

El regidor delegat de Recollida de Brossa i Neteja Viària, Cristian Sirvent Carbonell, 
exposa la proposta de data 15 de juliol de 2021 que es transcriu a continuació, 
prèviament vista per la Comissió Especial de Seguiment i Millora dels Serveis de 
Recollida de Residus i Neteja Viària i amb un dictamen favorable de la Comissió 
Municipal de Governació i Urbanisme del dia 16 de juliol de 2021:

“Mitjançant escrit de data 20 de maig de 2021 (Núm. Reg. Entr. 2490), presentat per la 
persona representant de la mercantil “FOMENTO BENICÀSSIM, SA”, -en anagrama 
FOBESA-, NIF A12006961 (d'ara en avant la mercantil contractista), se sol·licita una 
pròrroga del contracte de referència per un període d'1 any.
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Considerant el certificat emès pel secretari general de l'Ajuntament, de data 6 de maig 
de 2021, quant a l'atac informàtic patit el mes d'abril passat, en el qual consta que 
quasi tota la informació municipal va resultar xifrada i que gran part d'ella no es podrà 
recuperar.

El Ple de la corporació, en la sessió del dia  25 de maig de 2017, va acordar adjudicar 
el contracte de referència a la mercantil contractista per un import total d'1.850.710,58 
euros (10% IVA inclòs), per als quatre anys de duració inicial del contracte. L'import 
total anual ascendeix a la quantitat de 462.677,64 euros, desglossat de la forma 
següent:

 SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS: 231.543,27 euros
 IVA (10%):   23.154,33 euros
 TOTAL: 254.697,60 euros

 SERVEI DE NETEJA VIÀRIA: 189.072,76 euros
 IVA (10%):   18.907,28 euros
 TOTAL: 207.980,04 euro

A conseqüència del preu total de l'adjudicació, en la mateixa sessió plenària del dia 25 
de maig de 2017 es va acordar reajustar, en la forma que seguidament s'indica, les 
anualitats autoritzades per acord del mateix òrgan en la sessió del dia 27 d'octubre de 
2016 pel qual s'aprovava l'expedient de contractació: 

Anualitat Importe/euros
2017 -6 mesos- 231.338,82
2018 462.677,64 
2019 462.677,64 
2020 462.677,64 
2021 -6 mesos - 231.338,82

(quadre 1)

La prestació del servei es va iniciar el dia 13 de setembre de 2017, segons consta en 
l'acta; com a conseqüència hauria d'haver-se procedit a un nou reajustament 
d'anualitats a partir d'aqueixa data i que, no obstant això, no es té constància que 
s'haja practicat.

Considerant que la primera factura presentada per la mercantil contractista el mes de 
setembre de 2017 ascendeix a la quantitat de 23.133,88 euros i la resta de factures a 
raó de 38.556,46 euros, procedeix reajustar les anualitats citades en el quadre 1 
anterior en la forma que seguidament s'indica:

Anualitat Recollida de 
residus Neteja viària Total

2017 76.409,28 € 62.393,98 € 138.803,26 €
2018 254.697,60 € 207.980,04 € 462.677,64 €
2019 254.697,60 € 207.980,04 € 462.677,64 €
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2020 254.697,60 € 207.980,04 € 462.677,64 €
2021 178.288,32 € 145.586,06 € 323.874,38 €

(quadre 2)

En data 7 de setembre de 2017 es va subscriure el contracte administratiu per a la 
prestació del servei públic de referència entre l'Ajuntament i la mercantil contractista.

En la Clàusula quarta del citat contracte s'estableix el següent: 

“El contracte tindrà una duració inicial de quatre anys, a comptar des del 13 de 
setembre de 2017, estenent-se a tals efectes l'Acta d'inici de la prestació del 
servei, en els termes i terminis indicats en les Clàusules 2 i 14 del PPT.

El contracte podrà ser prorrogat en dues ocasions, per un període addicional 
d'un any cadascuna. En conseqüència, la duració total del contracte, incloses 
les eventuals pròrrogues, no podrà excedir de sis anys.

L'acord de pròrroga haurà d'adoptar-se en tot cas amb anterioritat a la 
finalització del termini del contracte o de qualsevol de les pròrrogues, i haurà 
d'acordar-se expressament per l'òrgan de contractació, sense que puga 
produir-se pel consentiment tàcit de les parts.

El contractista haurà de continuar en la prestació del servei, una vegada 
extingit el contracte, fins al moment en què el mateix comence a ser prestat per 
un nou contractista o per la pròpia entitat local (apartat 5 de la Clàusula 8 del 
PPT)”.

L'enginyer cap del Dep. d'Infraestructures municipal i responsable d'aquest 
contracte, emet, en data 17 de juny de 2021, informe en el qual consta el següent: 

“…/…a la vista que el servei s'està prestant de manera correcta no s'observa 
inconvenient de tipus tècnic en què l'òrgan de contractació acorde la pròrroga 
del contracte.

En les clàusules 4.1 i 4.2 del Plec de Prescripcions Tècniques es va determinar 
el pressupost base de licitació, per a una duració inicial del contracte de 4 anys, 
i el valor estimat del contracte considerant les seues possibles pròrrogues. En 
la següent taula es detalla aquesta suma per a cada servei i per a cada 
anualitat del contracte:

ANUALITAT NETEJA VIÀRIA RECOLLIDA DE RESIDUS TOTAL

1 224.387,50 € 289.112,50 € 513.500 €

2 224.387,50 € 289.112,50 € 513.500 €

3 224.387,50 € 289.112,50 € 513.500 €

4 224.387,50 € 289.112,50 € 513.500 €
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ANUALITAT NETEJA VIÀRIA RECOLLIDA DE RESIDUS TOTAL

SUMA 897.550 € 1.156.450 € 2.054.000 €

5 189.200 € 283.800 € 473.000 €

6 189.200 € 283.800 € 473.000 €

SUMA 1.275.950 € 1.724.050 € 3.000.000 €

El preu total, IVA inclòs i per als 4 anys de duració inicial del contracte, que 
s'especificava en la proposició econòmica presentada per FOBESA, i que es va 
considerar en la valoració del criteri del PCAP corresponent al menor preu, va 
anar d'1.850.710,58 € i que es tradueix, per tant, en un coeficient 
d'adjudicació sobre el pressupost base de licitació (2.054.000,00 €) de 
0,9010275 (baixa del 9,8972%).

D'altra banda la proposició econòmica presentada per FOBESA equival a un 
import anual de 462.677,64 € (IVA inclòs), desglossat de la següent manera:

 Servei de recollida de residus (55,05%): 254.697,60 € (IVA inclòs).
 Servei de neteja viària (44,95%): 207.980,04 € (IVA inclòs).

Suma: 462.677,64 €

Tenint en compte el pressupost base de licitació per a cada pròrroga del 
contracte i el coeficient d'adjudicació obtingut de la proposició econòmica 
presentada per FOBESA, es determina que l'import corresponent a cada 
pròrroga del contracte ascendeix a la quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-
SIS MIL CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS (426.186,03 €), 
IVA inclòs, desglossat de la següent manera conforme als percentatges 
assignats a cada servei:

 Servei de recollida de residus (55,05%): 234.615,41 € (IVA inclòs).
 Servei de neteja viària (44,95%): 191.570,62 € (IVA inclòs).

Suma: 426.186,03 €
…/…”

De conformitat amb l'informe tècnic anterior, l'import de la pròrroga es distribueix en 
dues anualitats en la forma que a continuació s'especifica:

Anualitat Aplicació Importe/euros
2021 1621.22799. Arreplegada Residus 70.384,62
2021 163.22799. Neteja viària 57.471,16

TOTAL 127.855,78
(quadre 3)

Anualitat Aplicació Importe/euros
2022 1621.22799. Arreplegada Residus 164.230,79
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2022 163.22799. Neteja viària 134.099,46
TOTAL 298.330,25

(quadre 4)

En data 21 de juny de 2021, s'emet informe conjunt per la Intervenció i per la 
Secretaria General d'aquest Ajuntament en el qual s'informa i fiscalitza favorablement 
tant el reajustament d'anualitats a què es refereix el quadre 2 anterior com 
l'autorització de la primera pròrroga d'aquest contracte a partir del dia 13 de setembre 
de 2021 i fins al dia 12 de setembre de 2022, segons les anualitats i imports a què es 
refereixen els quadres 3 i 4 anteriors, havent-se incorporat a l'expedient les 
corresponents retencions de crèdit.

Atès el que es disposa en els articles 23.2, 105.1 i 303.1 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual es regeix aquest contracte, (d'ara en avant TRLCSP).

Atès que l'òrgan de contractació és el Ple de la corporació de conformitat amb el que 
es disposa en els apartats 2 i 14 de la Disposició addicional segona del TRLCSP. Així 
mateix i segons el que es disposa en l'article 47.2, lletra j), de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es requereix el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació per a l'adopció dels 
acords relatius a aquest contracte.

Per tot l'exposat, es proposa al Ple de la corporació que adopte els acords següents: 

PRIMER.- Reajustar les anualitats autoritzades en l'acord d'adjudicació del 
contracte efectuades pel Ple de la corporació en la sessió del dia 25 de maig de 
2017 a tenor de la data en què es va iniciar la prestació del servei (13 de setembre 
de 2017), en la forma següent (quadre 2 anterior): 

Anualitat Recollida de 
residus Neteja viària Total

2017 76.409,28 € 62.393,98 € 138.803,26 €
2018 254.697,60 € 207.980,04 € 462.677,64 €
2019 254.697,60 € 207.980,04 € 462.677,64 €
2020 254.697,60 € 207.980,04 € 462.677,64 €
2021 178.288,32 € 145.586,06 € 323.874,38 €

SEGON.- Aprovar expressament una pròrroga d'obligat compliment per a la 
mercantil contractista i que no suposa modificació del contracte subscrit en data 7 
de setembre de 2017 entre l'Ajuntament de Xixona i la mercantil “FOMENTO 
BENICÀSSIM, SA”, -en anagrama FOBESA-, NIF A12006961, per a la prestació del 
“servei públic de recollida de residus urbans i neteja viària del municipi de Xixona” 
per un període màxim d'1 any comprès entre el 13 de setembre de 2021 i el 12 de 
setembre de 2022 i per un import total de 426.186,03 euros (10% IVA inclòs), 
desglossat de la següent manera:
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 Servei de recollida de residus (55,05%): 234.615,41 € (IVA inclòs).
 Servei de neteja viària (44,95%): 191.570,62 € (IVA inclòs).

TERCER.- 

3.1.- Autoritzar i disposar a favor de la mercantil contractista una despesa màxima que 
ascendeix a la quantitat de 127.855,78 euros per a atendre les obligacions 
econòmiques que es deriven del compliment d'aquest contracte durant l'exercici 2021 
amb càrrec a les aplicacions del pressupost municipal vigent i pels imports que es 
detallen seguidament (quadre 3 anterior):

Anualitat Aplicació Import/euros
2021 1621.22799. Arreplegada Residus 70.384,62
2021 163.22799. Neteja viària 57.471,16

TOTAL 127.855,78

3.2.- Autoritzar i disposar a favor de la mercantil adjudicatària la despesa màxima 
corresponent a l'exercici 2022 que ascendeix a la quantitat de 298.330,25 euros que 
de conformitat amb el que es disposa en l'article 174.1) del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març i en l'article 
79.2) del RD 500/1990, de 2 d'abril, queda subordinat al crèdit que autoritze el seu 
respectiu pressupost en la forma següent (quadre 4 anterior): 

Anualitat Aplicació Import/euros
2022 1621.22799. Arreplegada Residus 164.230,79
2022 163.22799. Neteja viària 134.099,46

TOTAL 298.330,25

QUART.- Notificar aquesta resolució a la mercantil contractista i comunicar-la a la 
Intervenció municipal i a la persona responsable del contracte.”

El Sr. Sirvent Carbonell, regidor delegat de Recollida de Brossa i de Neteja Viària, 
comenta la proposta i diu que ja s'ha vist en la Comissió de Seguiment del contracte i 
en la Comissió Municipal. Diu que al setembre s'acaba el contracte actual, que és de 
quatre anys, amb la possibilitat de dues pròrrogues anuals i aquesta és la primera 
pròrroga i també s'han de revisar les anualitats del contracte que es va iniciar el mes 
de setembre de 2017 i per això cal reajustar les anualitats i que a partir d'ara les 
anualitats seran inferiors perquè ja no s'amortitzaran els vehicles de l'anterior 
contracta.

El Sr. Ros Planelles (MX-AM) diu que està d'acord i que cal comunicar a l'empresa que 
hi ha moltes queixes per la brossa i que la neteja dels carrers deixa molt a desitjar.

El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) diu que ja van negociar en l'anterior 
legislatura i que estan a favor del reajustament, però no en el servei que es dóna per 
part de l'empresa, perquè hi ha moltes queixes i demana que s'avance perquè es 
contracte de nou com més prompte millor.
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El Sr. Francés Romo (PP) diu que es paga menys perquè els vehicles estan 
amortitzats, però que si s'amortitzen són propietat de l'Ajuntament i si es canvien cal 
pagar i costaran més.

També diu que en les reunions amb FOBESA han arribat a la conclusió que a les 
queixes no se'ls dóna solució i pensa que el problema no és del contracte, ni de 
l'empresa, sinó de les decisions dels tècnics municipals i de l'equip de govern, perquè 
l'empresa funciona amb les ordres que se li dóna.

S'han llevat molts punts de recollida del disseminat i els que hi ha semblen abocadors. 
Hi ha veïns en el disseminat que han d'anar a tirar el fem a 2 km de distància. Hi ha 
problemes en el barri antic i creu que no és que l'empresa no funcione, sinó que està 
mal dirigida, per la qual cosa s'ha de vigilar més.

El Sr. Martínez Sánchez (Cs Xixona) diu que recolzaran la pròrroga. Que sempre es 
pot veure el got mig buit o mitjà ple i que, en relació amb les queixes, diu que s'ha 
creat una comissió a tal fi i hi ha moltes millores.

El Sr. Sirvent Carbonell diu que qualsevol contracte és difícil de controlar i aquest és el 
contracte de major import de l'Ajuntament i que la majoria de les queixes són per 
actuacions incíviques. Que en molts pobles la recollida en el disseminat s'està reduint 
al mínim i que no es pot comparar viure en el camp o en el centre urbà. Que es paga 
per la recollida de residus i no per estar a més o menys distància i que pren nota de tot 
i es veurà què es pot fer o incloure’n en el nou plec, perquè moltes vegades les coses 
depenen del que diu el plec.

També diu que moltes vegades les queixes no estan fonamentades i que tot és 
millorable. Aclareix que si es paga menys és perquè les anualitats són inferiors i que 
l'amortització no és de tots els vehicles, sinó dels de l'anterior contracta. S'ha plantejat 
l'adquisició de vehicles nous i el principal problema són els vehicles que cal renovar.

Finalitza dient que s'està estudiant el nou plec i espera que siga millor que l'actual.

Obert un segon torn d'intervencions, el Sr. Arques i Galiana diu que sap que hi ha 
molta gent incívica, però que, com diu el Sr. Francés Romo, cal tenir més control sobre 
l'empresa.

El Sr. Francés Romo diu que el que s'ha fet, de moment, és llevar punts de recollida i 
en el nucli urbà s'han canviat punts de recollida i això dificulta a la gent a l'hora de tirar 
la brossa. Que la gent s'ha de controlar correctament, però que no se sap quan toca 
neteja i si la gent es queixa, s'ha de netejar més sovint. Finalitza dient que tots fan 
propostes, però creu que cal prendre decisions correctes.

L’alcaldessa diu que tots tenim en la ment l'anterior contracta i que s'ha negociat molt 
amb aquesta, i hi ha dades molt bones gràcies al que està fent i a la col·laboració dels 
veïns, com el reciclatge, que s'està reciclant més que mai. Que quan estiga en marxa 
el Pla Local de Residus s'implicarà més els veïns i que s'estan fent les coses bé.
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Després del debat, se sotmet la proposta a votació i la corporació adopta, per 
vuit vots a favor (5 PSOE, 2 Cs Xixona i 1 MX-AM) i quatre abstencions (2 PP i 2 
Compromís per Xixona), la qual cosa suposa la majoria absoluta dels membres 
que de fet i de dret la componen, acord de conformitat amb la proposta 
transcrita anteriorment. 

5. CONTRACTACIÓ.- AUTORITZACIÓ PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTE 
MODIFICAT (2). EXECUCIÓ DE LES OBRES DE “REHABILITACIÓ DE LA CASA 
ROVIRA COM A BIBLIOTECA”. SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PROVINCIAL 
D'ALACANT (EXP. CONT. 2018/1872).

La regidora delegada de Biblioteca i Arxiu, María Teresa Carbonell Bernabeu, exposa 
la seua proposta de data 15 de juliol de 2021, amb un dictamen favorable per la 
Comissió Municipal de Governació i Urbanisme, del dia 16 de juliol de 2021, i que és 
del tenor literal següent:

“El dia 15 de juliol de 2021 (Núm. Reg. Entrada 3427), Santiago Varela Rizo, 
arquitecte director de l'obra i responsable d'aquest contracte, presenta un escrit 
sol·licitant autorització per a la redacció d'un segon projecte modificat de les obres de 
referència, en el qual exposa el següent: 

“…/…2. ANTECEDENTS 

Signada l'acta de replanteig de l'obra corresponent a REHABILITACIÓ 
DE LA CASA ROVIRA COM A BIBLIOTECA en data 20 de DESEMBRE de 
2019, per la qual cosa es considera obra començada en data d'endemà. 

Durant el temps d'execució de l'obra s'ha detectat incongruències i 
errors en el Projecte tècnic redactat i licitat per l'Ajuntament de Xixona. Gran 
part d'aquests errors detectats té a veure amb el càlcul estructural i de recalce 
de fonamentació realitzat en el projecte. 

A part d'aquests errors, s'ha comprovat que existeixen forjats les 
condicions dels quals no són acceptables per a la posada en funcionament de 
l'edifici. 

Les diferents incongruències del projecte així com els errors detectats 
en els càlculs d'estructura i fonamentació s'ha anat arreplegant en els 
successius informes elaborats per la D.F. de l'obra mensualment, i que han 
sigut presentats l'òrgan contractant. 

Com a conseqüència es va sol·licitar l'elaboració d'un projecte modificat, 
que va ser aprovat en Ple de l'ajuntament amb data 31 de maig de 2021.

Després d'aquest projecte modificat i a conseqüència de la continuació 
de l'obres, sorgeix la necessitat d'adaptar certes partides del projecte modificat 
a la nova realitzeu de l'obra. 
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3. OBJECTE 

Posar en coneixement de l'Ajuntament la situació material d'aquestes 
obres contractades, així com sol·licitar AUTORITZACIÓ PER A elaboració 
d'un Projecte modificat 2 de l'obra de REHABILITACIÓ DE LA CASA 
ROVIRA COM A BIBLIOTECA, en virtut del reflectit en els articles 203.2, 205, 
242.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per 
la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014. 

A aquest efecte, el present document incorpora la proposta tècnica que 
s'arreplegarà formalitzada en el Projecte tècnic modificat 2. 

4. JUSTIFICACIÓ APARTATS 203.2 I 205 DE LA LCSP-2017 

Durant l'execució de l'obra i posteriorment a l'elaboració del projecte 
modificat s'ha comprovat la necessitat de canviar certes partides del projecte 
original per altres similars però que s'adapten millor a les condicions de l'edifici. 

Totes aquestes accions són imprescindibles per a adaptar l'ús de l'edifici 
el seu nou ús de biblioteca. 

Cal ressaltar que en una obra de restauració i sobretot en restauracions 
d'edificis antics amb sistemes constructius antics és corrent que durant l'obra 
es necessiten realitzar correccions al projecte, ja que en fase de projecte o, fins 
i tot, durant la pròpia execució de l'obra no es disposen de totes les dades que 
apareixen a mesura que aquesta avança.

De conformitat amb l'article 203.2.b, les modificacions a realitzar no 
estan previstes en el plec de clàusules administratives particulars. 

De conformitat amb l'article 205.2.b, és necessari incorporar a l'obra una 
sèrie de partides que es consideren sobrevingudes. 

Les partides noves a incloure en el segon modificat no es van poder 
preveure en el projecte original perquè la seua aparició és conseqüència de 
modificacions o correccions d'altres parts de l'obra que han anat ocorrent 
durant l'esdevenir d'aquesta. 

En aquest aspecte, es considera que les modificacions justificades en 
l'apartat següent són sobrevingudes i imprevisibles en el moment de licitació 
del contracte perquè: 

- Són conseqüència de decisions d'obra que es fonamenten en els 
requeriments de l'edifici en a mesura que evoluciona l'obra. Les 
modificacions són principalment canvis de material o d'ubicació 
dels mateixos i per tant no suposen un canvi en la classificació del 
contractista. 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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- La modificació no altera la modificació del contracte perquè els 
canvis són xicotets afegits o canvis d'ubicació de materials. 

- Les modificacions suposen una quantitat sobre el PEM de 36.000 
€, la qual cosa suposa sobre 1.022.906,11 €, la quantitat d'un 3,52%. 
La quantitat modificada és per tant el 3,52%, que es troba dins dels 
límits de l'article 205.2.b.3 

5. PROPOSTA TÈCNICA 

Els canvis a introduir tenen a veure principalment amb diverses partides 
existents en el projecte original i mantingudes en el projecte modificat 1, però 
que en el moment d'instal·lar-les es considera inviable per les raons exposades 
a continuació: 

1. Respecte a les bandes d'encaminament i botoneres en sòl per a 
l'adequació de l'edifici al CT-DB-SUA en matèria d'adaptació de 
l'edifici (sistema podo-tàctil): En el projecte existeix la partida 7.4.15 
(Paviment de senyalització d'itinerari accessible i arrancada d'escala 
de cautxú en rotllos amb relleu i acanaladura i 4 mm. de grossària, 
rebut amb cola epoxi sobre capa de pasta anivelladora, i/allisat i 
neteja, mesura la superfície executada), aquesta partida es considera 
que no disposa de la qualitat necessària per a ser instal·lada en 
l'edifici que ens ocupa, i que no està d’acord a l'estètica i la qualitat 
dels sòls definits per la DF. En el projecte original els sòls quedaven 
a definir per la DF, per la qual cosa no podia ser previst amb claredat 
el sistema pode-tàctil a emprar. 

2. La barana de l'escalinata d'accés en vestíbul principal ha de canviar, 
ja que el nou disseny de l'escala obliga a la col·locació de la barana 
mitjançant fixadors amb perforació del vidre. Això només es pot 
realitzar amb vidre temperat. Per tant, ha d'aparèixer una partida 
nova, i ha de ser descomptada la part proporcional en la partida 7.4.9 
del projecte original i del projecte modificat. 

3. Amb motiu de no afeblir els murs originals i de mantenir la petjada del 
pas del temps en l'edifici, no s'ha modificat els buits de finestra de 
l'escala. A conseqüència d'això, la col·locació del passamans segons 
projecte original impediria l'obertura de les finestres tal com s'han 
executat. Això implica la col·locació del passamans sobre la barana 
del lateral dret de l'escala, segons direcció d'ascens. Per tant la 
partida 7.4.10 del projecte original i modificat ha de ser eliminada i ha 
d'aparèixer una nova partida. 

D'altra banda, s'ha detectat durant l'obra la falta de certes partides en el 
projecte necessàries per al correcte funcionament de l'edificació: 
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1. Com a compliment del DB-SUA i no contemplat en projecte: Pelut 
tècnic a l'entrada de l'edifici. 

2. Instal·lació d'un sistema WIFI en cada planta, de manera que 
existisca una bona connexió de l'edifici en matèria de 
telecomunicacions. 

3. Polsador per a l’extinció, per a anul·lar el tret d'un sistema d'extinció 
automàtica. 

4. Col·locació d'un cobert ventiloconvector de fusta en el vestíbul 
d'entrada, per a evitar el que la maquinària quede a la vista i 
desprotegida. 

5. Font d'aigua al jardí. 

6. Adaptació de banc de jardí per a accessibilitat d'elements de seient 
en jardí. 

7. Mur de pedra en jardí per a adaptar les cotes del jardí acabat a les 
cotes del carrer del carreró. 

8. Ampliació de les plantacions de jardí. 

9. Formació de paviments àrids per a cobrir jardí, segons modificació del 
jardí. 

10. Directoris i placa indicadora de biblioteca. 

La incorporació de la noves partides, l'eliminació de partides que no 
s'executaran i les modificacions en mesuraments de certes partides, 
produeixen un increment estimat del Pressupost d'Execució Material (PEM) 
de l'obra de 36.000,00 €…/…

Considerant el que es disposa en els articles 203, 205 i 242.4 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic, quant a la tramitació de les 
modificacions dels contractes no previstes en el plec de clàusules administratives 
particulars i quant a les actuacions a seguir per a la modificació del projecte de les 
obres.

Considerant que la competència i òrgan de contractació correspon al Ple de la 
corporació, ES PROPOSA que s'adopten els acords següents:

PRIMER.- Autoritzar a Santiago Varela Rizo, arquitecte director de l'obra i responsable 
d'aquest contracte, perquè redacte un segon projecte modificat de les obres de 
“rehabilitació de la Casa Rovira com a biblioteca”. Subvenció Diputació Provincial 
d'Alacant.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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SEGON.- Notificar aquest acord a Santiago Varela Rizo i comunicar-lo a la mercantil 
“LORQUIMUR, SL” contractista de l'obra, a la Intervenció, negociat de Subvencions i a 
l'arquitecta tècnica municipals.”

La Sra. Carbonell Bernabeu comenta que es podia haver inclòs en la liquidació, però 
que, en ser unitats noves, ha de ser una modificació del projecte.

El Sr. Ros Planelles (MX-AM) diu que votarà a favor, però que sempre hi ha alguna 
cosa que retarda el final i que cal acabar. Que el jardí està descurat i cal cuidar-lo tot 
des del principi.

El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) diu que voldria saber el cost total del 
projecte.

Contesta la Sra. Carbonell Bernabeu que amb la baixa està pel pressupost inicial que 
era d'1.315.000 €. Que exactament no ho té ací però que li’l facilitarà.

El Sr. Francés Romo (PP) llig un extracte:

«Que durant el temps d'execució de l'obra s'han detectat incongruències i errors en el 
projecte tècnic redactat i licitat per l'Ajuntament de Xixona. Gran part d'aquests errors 
detectats tenen a veure amb el càlcul estructural i recalç de la fonamentació realitzada 
en el projecte”.

Són comentaris que criden l'atenció, després dels punts que teòricament corresponen 
a un altre projecte, veig les següents mancances, en tots els punts que diu que són 
necessaris i que criden l'atenció:

 Ampliació plantes del jardí
 Font d'aigua al jardí
 Plaques indicadores de la biblioteca
 Wifi

No corresponen a la rehabilitació i al final corresponen a una ampliació del projecte. 

De tota manera, sent coherents amb el nostre posicionament respecte a la biblioteca, 
quan hi ha hagut certificacions, hem votat a favor, perquè cal pagar. Però qualsevol 
ampliació hem votat en contra des del primer moment, per la qual cosa votarem en 
contra.»

La Sra. Carbonell Bernabeu diu que el jardí ja s'ha rebut per a poder-lo cuidar, que en 
les rehabilitacions sempre ixen problemes i que hi ha coses que s'han fet per a millorar 
el projecte.

La corporació adopta, per vuit vots a favor (5 PSOE, 2 Cs Xixona i 1 MX-AM), 
dues en contra (2 PP) i dues abstencions (2 Compromís per Xixona), acord de 
conformitat amb la proposta precedent.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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6. PRECS I PREGUNTES

6.1) El Sr. Ros Planelles (MX-AM) li dóna l’enhorabona a l’alcaldessa per com es va 
actuar de bé en l'incendi, però que la gent que viu en el camp diu que cal fer tallafocs i 
condicionar les muntanyes i que hi havia projectes que s'han quedat parats i pregunta 
al Sr. Martínez Sánchez si a partir d'ara es farà alguna cosa per a evitar els incendis. 

Contesta la Sra. López Narbón, regidora de Medi Ambient que tenim un Pla local de 
prevenció d'incendis, que l'any que ve s'actualitzarà i que s'estan fent actuacions per a 
evitar incendis. Fa 3 o 4 mesos s'ha fet un altre tallafocs en la Carrasqueta.

El Sr. Mira García diu que Hidraqua va oferir fa anys posar-nos en contacte amb la 
Fundació AGBAR per a alguns temes mediambientals i que s'estan preparant tres 
plans d'actuació, un per als Anglesos (Penya Redona), un altre per als polígons i un 
altre per al poliesportiu i que la pandèmia ha fet que queden parats. Hidraqua li ha dit 
que poden reprendre el tema i aqueixos plans es poden estendre a altres zones. 
L'empresa també anava a fer activitats en els col·legis, però la pandèmia ho va parar.

6.2) El Sr. Ros Planelles (MX-AM) pregunta si és possible fer en alguna zona del poble 
una xarxa wifi per a la gent.

Contesta el Sr. Ferrer Arques que es pot estudiar i veure una solució.

El Sr. Mira García diu que amb el Pla E es va muntar una xarxa, però no és pública i 
que l'Ajuntament no pot instal·lar una xarxa pública, per a no entrar en competència 
amb un operador, encara que Europa ajude.

El Sr. Ros Planelles pregunta si hi ha wifi en el bar del poliesportiu i el Sr. Sirvent 
Carbonell contesta que es va establir en el plec com a millora a puntuar.

Pregunta el Sr. Ros Planelles que on hi ha wifi públic. L’alcaldessa diu que a la 
biblioteca.

6.3) El Sr. Ros Planelles (MX-AM) diu que la Font dels Bassons ha quedat molt bé i 
que s'ha de netejar i que després de les obres del Barri de l'Almarx, s'ha de pintar el 
mur del Través.

6.4) El Sr. Ros Planelles (MX-AM) pregunta quan acaben les obres del c/ Francisco 
Mira Miralles. La Sra. Carbonell Bernabeu contesta que a final de mes.

6.5) El Sr. Ros Planelles (MX-AM) diu que ara que cal pintar l'entrada del poble. En 
eixir de la gasolinera es podria permetre tornar cap al poble sense haver de donar la 
volta en la rotonda.

Contesta el Sr. Martínez Sánchez que està previst, que ara és així perquè hi ha 
tanques i s'envaeix el carril contrari i poden venir vehicles en sentit contrari.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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6.6) El Sr. Ros Planelles (MX-AM) pregunta si se sap una mica de la vacunació dels 
xiquets.

L’alcaldessa contesta que sap que s'està incrementant la velocitat de la vacunació i 
està previst que quan comence el curs es vacunen en el mateix col·legi.

6.7) El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona), pregunta al Sr. Martínez 
Sánchez que els veïns de la zona de l'ermita de Sant Antoni diuen si es pot senyalitzar 
la zona perquè els cotxes no vagen tan ràpids per l'antiga carretera.

6.8) El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona), pregunta al Sr. Martínez 
Sánchez que es va votar no a una proposta sobre el comerç on-line i es va dir que no i 
ara l'Ajuntament ajuda a una plataforma de repartiment.

El Sr. Martínez Sánchez contesta que es va fer una reunió amb el comerç i s'impulsarà 
una plataforma per al poble. Que es va dir no en el moment en què es va presentar la 
proposta de Compromís per Xixona, però pensa que ara si és el moment.

El Sr. Arques i Galiana diu que creia que el moment era l'any passat.

6.9) El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona), pregunta a la Sra. Carbonell 
Bernabeu, que el seu grup va presentar una proposta per a posar una marquesina a la 
porta del col·legi Sagrada Família i que si l'AMPA ha contestat.

Contesta la Sra. Carbonell Bernabeu que s'ha vist i s'està estudiant.

6.10) El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona), pregunta al Sr. Ferrer Arques si 
s'està complint el plec del Pou de la Neu i si s'està pagant el cànon, que per la 
pandèmia es va deixar de pagar, si ara es paga.

Contesta el Sr. Ferrer Arques que cal reprendre el tema, que falta algun document i 
que està veient-ho.

6.11) El Sr. Francés Romo (PP) pregunta a l’alcaldessa que va eixir en premsa que el 
Consell redistribuirà la brossa de Múrcia, a Alacant i si pot proporcionar alguna 
informació sobre aquest tema i com influirà en la planta de Pedra Negra.

L’alcaldessa contesta que es portarà a Alacant capital.

El Sr. Francés Romo pregunta si no repercutirà en res en la Planta de Pedra Negra 
aqueixa redistribució.

L’alcaldessa contesta que de moment no.

6.12) El Sr. Francés Romo (PP) pregunta al Sr. Mira García per les modificacions de 
crèdit.

El Sr. Mira García contesta que ja estan els pagaments al dia i de la resta falta 
arreplegar la informació. En la comptabilitat ja s'han restablit les quantitats en 
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despeses fins a l'atac i si no hi ha més problemes, la setmana que ve ja es podrà 
començar amb els pagaments.

Quant als ingressos es va recomponent a poc a poc la comptabilitat i a principis 
d'agost demanarà cita en la Sindicatura de Comptes per a veure la situació i espera 
que al setembre estiguen les despeses regularitzades.

6.13) El Sr. Francés Romo (PP) pregunta per la notícia publicada que el Consell ha 
decidit portar brossa de Múrcia a Alacant, si això afecta a Pedra Negra.

L’alcaldessa contesta que, de moment, és només a Alacant capital.

6.14) El Sr. Francés Romo (PP) diu que la prova d'instal·lar l'escenari a la porta de 
l'Ajuntament va eixir bé i la gent va quedar contenta i pregunta si hi haurà més 
actuacions, perquè la idea és bona i dóna vida al poble.

La Sra. López contesta que es veurà la possibilitat de noves actuacions.

6.15) El Sr. Francés Romo (PP) diu que es va parlar en l'últim Ple dels camions que 
vénen per Tibi, ja que els estrangers vénen amb el Google Maps i es colen, però que 
s'ha assabentat que un tràiler que ve a Kelmy des de fa més de 20 anys, el va parar la 
policia i el va obligar a tornar a Tibi i venir per la Carrasqueta. Que els que venen ja 
molts anys i coneixen el poble, la policia els podria deixar passar amb cura i ajudar a la 
labor de l'empresa.

Contesta el Sr. Martínez Sánchez que la policia, en principi, no ha de deixar passar a 
ningú, sinó uns altres es queixaran que no els deixen passar a ells.

El Sr. Francés Romo diu que si s'avisa a la policia amb temps es pot ajudar a passar 
correctament.

El Sr. Martínez Sánchez diu que arreplega la proposta.

6.16) El Sr. Francés Romo (PP) pregunta si l'obra del Castillo s'ha finalitzat. Contesta 
la Sra. Carbonell Bernabeu que la primera fase sí.

El Sr. Francés Romo pregunta si ja hi ha nou projecte. Contesta la Sra. Carbonell que 
encara no està redactat. Està previst recuperar les muralles i torrasses de les puntes.

6.17) El Sr. Francés Romo (PP) pregunta si les obres del col·legi Sagrada Família 
estaran acabades per al començament del curs.

Contesta la Sra. Carbonell Bernabeu que sí, que acabaran la setmana vinent.

El Sr. Francés Romo pregunta per les obres del col·legi Eloy Coloma.

Contesta la Sra. Carbonell Bernabeu que estarà per a poder entrar per l'estàtua. S'està 
actuant en el pavelló de primària i està previst que acabe a mitjan setembre i si acaben 
abans es traslladarà infantil a primària i la resta a la Casa de Cultura.
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El Sr. Francés Romo pregunta per les obres del col·legi Cristòfol Colom.

La Sra. Carbonell Bermabeu contesta que s'està revisant el projecte i quan estiga 
caldrà fer un Ple extraordinari per a aprovar-lo i no endarrerir-lo. Que els del pavelló 
d'infantil aniran al pavelló gran.

6.18) El Sr. Francés Romo (PP) comenta al Sr. Martínez Sánchez que la Diputació va 
asfaltar el camí d'Abió, però es va quedar un tram sense arreglar. Demana que se 
sol·licite a la Diputació que s'arregle.

El Sr. Martínez Sánchez contesta que li van dir que es va arribar tard i ja no es pot. 
Que es veurà si la Diputació pot fer alguna cosa més endavant.

El Sr. Francés Romo diu que, en la mesura que siga possible s'intente arreglar.

6.19) El Sr. Francés Romo (PP) pregunta al Sr. Martínez Sánchez si es posaran en 
marxa les ajudes aprovades en el pressupost.

Contesta el Sr. Martínez Sánchez que sí. Que s'ha tornat a demanar Parèntesi per 
l'atac informàtic. També una altra de la Diputació i de la partida pròpia s'està treballant 
en el ben comerç per a posar-la en marxa com més prompte millor i la gent gaste en 
els comerços del poble.

6.20) El Sr. Francés Romo (PP) diu al Sr. Martínez Sánchez si les pistes de pàdel es 
faran abans o després del pavelló.

Contesta el Sr. Sirvent Carbonell que s'intentarà que siga abans però no ho pot 
assegurar.

No havent-hi més intervencions, l’alcaldessa dóna per acabat aquest Ple i diu que es 
tinga molta cura, perquè la incidència del coronavirus continua pujant. Finalment, 
desitja un bon estiu a tots.

I, sense més assumptes per tractar, a les 21.50 hores, la presidència alça la sessió, de 
la qual, com a secretari, estenc la present acta.

El secretari general
(Document signat electrònicament)
Alfonso Ramón Calero del Castillo

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

Código Seguro de Validación 21c7050088cb4682b79b94bc35ba55a9001

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
20

/0
9/

20
21

S
ec

re
ta

ri
o

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

		2021-09-20T09:04:43+0200
	AJUNTAMENT DE XIXONA




