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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 25 DE 
NOVEMBRE DE 2021

A Xixona, a la sala de plens de la casa consistorial, el dia 25 de novembre 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 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 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 Castell, secretari general de 
l'Ajuntament de Xixona.

Hi assisteix la interventora municipal, Lucía Albero Botella.

L’alcaldessa dóna la benvinguda a tots i comenta que aquest dia coincideix amb el Dia 
de la Lluita contra la Violència de Gènere. També dóna la benvinguda a Lucía Albero 
Botella, interventora de l'Ajuntament.

Tot seguit, la presidència obri la sessió a les 20.15 hores i s'examinen els assumptes 
que integren l’ordre del dia següent:

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR (28/10/2021 -ordinària-).

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

3. SECRETARIA.- PROPOSTA D'INICIACIÓ D’EXPEDIENT DAVANT LA 
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT, PER A LA CONCESSIÓ DE DISTINCIÓ 
QUE ES REGULA EN EL DECRET 124/2013, DE 20 DE SETEMBRE, DEL 
CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA, A FAVOR D'UN MEMBRE DE 
LA POLICIA LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT (EXP. 2021/972).

4. SECRETARIA.- MOCIÓ PER A LA MILLORA EN LA INSCRIPCIÓ A LES 
ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS (EXP. 2021/1684).

5. SECRETARIA.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA 
INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA. 25 
DE NOVEMBRE DE 2021 (EXP. 2021/1706).

6. SECRETARIA.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT SOBRE L'ÚS I LA 
NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ DE L'AJUNTAMENT I TERME DE XIXONA. 
(Exp. 2021/1668; relacionat amb Exp. Secretaria (Central) 76/1/1997).
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7. PERSONAL.- MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. 
(EXP.2021/1498).

8. URBANISME I MEDI AMBIENT.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA 
REGULADORA DE TRAMITACIONS URBANÍSTIQUES. CORRECCIÓ 
D'ERRORS (EXP. 233/2021).

9. PRECS I PREGUNTES.

ASSUMPTES URGENTS

A) INTERVENCIÓ MUNICIPAL – PROPOSTA D'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS 2021/14, DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'EXERCICI 2021, PER 
GENERACIÓ DE CRÈDITS, SUPLEMENT DE CRÈDITS I CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS.(EXP. 2021/1496).

B) CONTRACTACIÓ. INICI D'EXPEDIENT. LICITACIÓ: EXECUCIÓ DE LES OBRES 
DE “REFORMA DEL CEIP CRISTÒFOL COLOM”. PROGRAMA EDIFICANT. 
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA (EXP. 2021/1646 I O.MU 2020/1114).

C) CONTRACTACIÓ. RETIRADA, PER LA MERCANTIL DOALCO, SA, DE LA SEUA 
OFERTA PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE “CONSTRUCCIÓ DEL 
PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL DE XIXONA” (EXP. CONT. 2018/1871).

1. LECTURA I APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR (28/10/2021-ordinària-).

Repartida l'acta de la sessió del Ple de la corporació ordinària del dia 28 d'octubre de 
2021, els regidors i regidores reunits renuncien a llegir-la i acorden, per deu vots a 
favor (5 PSOE, 3 Cs Xixona, 2 PP) i tres abstencions (2 Compromís per Xixona i 1 MX-
AM), aprovar-la.

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 celebrat el 28 d'octubre de 2021, iniciant-se en la Resolució núm. 
1106/2021, de data 25 d'octubre de 2021, fins a la Resolució núm. 1226/2021, de data 
22 de novembre de 2021, totes dues incloses.

El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) pregunta pel camí de l'ecoparc.

El Sr. Martínez Sánchez contesta que el projecte ja està fet i es portaran a terme les 
obres.
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La corporació queda assabentada.

3. SECRETARIA.- PROPOSTA D'INICIACIÓ D’EXPEDIENT DAVANT LA 
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT, PER A LA CONCESSIÓ DE DISTINCIÓ 
QUE ES REGULA EN EL DECRET 124/2013, DE 20 DE SETEMBRE, DEL 
CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA, A FAVOR D'UN MEMBRE DE 
LA POLICIA LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT (EXP. 2021/972).

A continuació el secretari, exposa la proposta de l'Alcaldia, de data 8 de novembre de 
2021, amb un dictamen favorable per la Comissió Municipal de Governació i 
Urbanisme, en la sessió ordinària del dia 19 de novembre de 2021, i que diu:

“En data 8 de novembre de 2021 s'ha subscrit per l'inspector cap de la Policia Local 
l’informe proposta següent:

“(…)

INFORME
Assumpte: Proposta concessió distintiu

Gregorio García Jerez, inspector cap de la Policia Local de l'Ajuntament de Xixona, i en virtut 
de l'Art. 9. e) del Decret 19/2003 de 4 de març del Consell de la Generalitat, pel qual es regula 
la Norma-Marc sobre Estructura, Organització i Funcionament dels Cossos de la Policia Local 
de la Comunitat Valenciana, s'eleva la següent PROPOSTA:

Vist que en la plantilla de la Policia Local de Xixona, existeix un funcionari amb més de 25 
anys de professió, Gregorio García Jerez.

Vist que el Decret 124/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual es regulen les distincions i 
condecoracions que es concedeixen per la Generalitat Valenciana als membres dels Cossos de 
la Policia Local de la Comunitat Valenciana, i en la proposta d'iniciació de la qual motivada 
haurà de contenir: 

a) Nom, cognoms i altres circumstàncies personals de les persones proposades. 
b) Descripció detallada dels fets que es consideren mereixedors d'especial reconeixement. 
c) Certificació de l'acord adoptat per la Institució.

Vist que l'Art. 9 del citat Decret, estableix que la proposta per a la iniciació de l'expedient 
haurà de partir del Ple de l'Ajuntament corresponent. 

Vist que l'Art. 5 disposa que es concedirà la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc, als 
membres de la Policia Local, qualsevol que siga la seua categoria, quan complisquen 25 anys 
de servei en el cos i hagen tingut una trajectòria professional excepcional, sense que consten 
antecedents desfavorables en el seu expedient personal o pendents de cancel·lar. 

És per això que es PROPOSA:
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Que, per part del Ple de l'Ajuntament, es procedisca a prendre l'acord per a iniciar i 
remetre a la Conselleria de Governació, l'expedient de concessió de les distincions i 
condecoracions de la Generalitat Valenciana, per a l'inspector dalt citat.

(…)”

Disposa l'article 5.1 del Decret 124/2013, del 20 de setembre del Consell, que regula 
les distincions i condecoracions que es concedeixen per la Generalitat Valenciana als 
membres dels cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana, referent a la 
felicitació pública, el següent:

“Article 5. Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc
1. La Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc es lliurarà al personal dels cossos de 
policia local, qualsevol que siga la seua categoria, quan es complisquen, com a mínim, 
25 anys de servei prestat en algun o alguns dels cossos de policia local de la 
Comunitat Valenciana i s'haja tingut una trajectòria professional excepcional, sense 
que consten antecedents desfavorables en el seu expedient personal per qualsevol 
mena de delicte, falta o infracció disciplinària, encara que hagen sigut cancel·lats.”

D'altra banda, l'article 9.2 del Decret 124/2013, del 20 de setembre, indica que, 
juntament amb la proposta d'iniciació de l'expedient, es remetrà la següent 
documentació:

“a) Certificat del Ple de l'Ajuntament, o certificat dels òrgans col·legiats representants 
de les institucions o organismes públics proponents, acordant la proposta d'iniciació. 
L'acord de l'òrgan sol·licitant aprovant la proposta d'iniciació no podrà excedir d'un 
termini superior als sis mesos des que van ocórrer els fets o actes que motiven la 
sol·licitud.
b) Nom, cognoms, categoria i escala de la persona o persones proposades.
c) Informe de descripció detallada del fet o fets en els quals es fonamenta la proposta, 
acompanyat, si escau, de diligències policials, atestats, testimoniatges, actuacions 
judicials, declaració jurada, parts hospitalaris o similars. 

d) Documentació o prova que acredite els fets que motiven la sol·licitud, en qualsevol 
mena de suport físic o audiovisual.
e )Agraïments pel desenvolupament del servei prestat, en el seu cas.
f) Curriculum vitae, quan es tracte de casos on es valore la realització d'estudis 
professionals o científics de l'article 4.3 o estudis o publicacions de l'article 7.3.
g) En el cas que en l'acció policial i meritòria haja estat involucrada alguna persona 
aliena al Cos de Policia Local el testimoniatge del qual poguera ser d'interès, també 
serà acompanyada de la compareixença amb el testimoniatge d'aquesta persona”

A fi d'acompanyar la documentació requerida en l'apartat d) anteriorment transcrit es 
va emetre, en data 14 de febrer de 2021, pel Departament de Recursos Humans 
informe, que en la seua part bastant diu:

“Exp. 972/2021
Assumpte: Condecoració membres dels cossos de la Policia Local
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INFORME DEL NEGOCIAT DE RECURSOS HUMANS

Vista la proposta d'inici d'expedient formulada per l'inspector cap de la Policia Local 
per a la condecoració i distinció per part de la Generalitat Valenciana als membres del 
cos de Policia Local d'aquest ajuntament, Gregorio García Jerez (…).

Vist el que es disposa en l'article 5 del decret 124/2013, de 20 de setembre, del 
Consell pel qual es regulen les distincions i condecoracions que es concedisquen per 
la Generalitat al personal dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana.

Vist el que es disposa en l'article 9 del decret 124/2013, de 20 de setembre, del 
Consell pel qual es regulen les distincions i condecoracions que es concedisquen per 
la Generalitat al personal dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana.

A l'efecte d'acreditar els fets que motiven la sol·licitud, per mitjà del present INFORME 
de les circumstàncies que consten en l'expedient personal dels membres objecte de la 
proposta:

1) Respecte al Sr. Gregorio García Jerez, amb DNI 52776956Y que es 
troba enquadrat dins de l'escala tècnica amb la categoria d'inspector, amb una 
antiguitat en els serveis prestats en el Cos de Policia Local de més de 25 anys i 
sense que conste en el seu expedient personal cap antecedent desfavorable.
2) (...)

El que informe els efectes oportuns.

El tècnic mitjà de RRHH

Xixona, a la data de la signatura electrònica”

Així doncs, vistos els antecedents exposats, així com la normativa d'aplicació de la 
qual s'ha donat compte en la part expositiva d'aquesta proposta, és per tot l'anterior, 
per la qual cosa es PROPOSA AL PLE DE L’AJUNTAMENT:

PRIMER.- Elevar proposta a la Presidència de la Generalitat, instant l'inici del 
procediment per a la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc, al 
següent funcionari dels cossos de seguretat:

 L'inspector cap de la Policia Local de Xixona Sr. Gregorio García Jerez, NIP 013.

SEGON.- A l'efecte de l'anterior tramitació, remetre certificat d'aquest acord, juntament 
amb la resta de documentació preceptiva, al director general de l'Agència Valenciana 
de Seguretat i Resposta a Emergències, així com notificar-lo a l'interessat i donar 
compte del mateix a la Prefectura de la Policia Local.”

El secretari comenta que la normativa de policies locals estableix la distinció que es 
proposa sol·licitar als membres de les policies locals que compleixen 25 anys de 
servei.
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La corporació dóna l'enhorabona a l'inspector cap de la Policia Local, Gregorio García 
Jerez.

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

4. SECRETARIA.- MOCIÓ PER A LA MILLORA EN LA INSCRIPCIÓ A LES 
ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS (EXP. 2021/1684).

El regidor del Grup Compromís per Xixona, Joan Arques i Galiana, exposa la moció de 
data 15 de novembre de 2021 (NRE 2021/5750, 15/11/2021), 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 19 de novembre de 2021, i que es transcriu a 
continuació:

“Lucas Sirvent García, amb document d'identitat núm. ****, 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 novembre de la corporació municipal, i 
per al seu debat i aprovació, si s'escau, la següent

MOCIÓ PER A LA MILLORA EN LA INSCRIPCIÓ A LES ESCOLES ESPORTIVES 
MUNICIPALS

La pràctica esportiva constitueix avui un fenomen social d'especial transcendència: 
d'una banda, s'ha confirmat la seua importància com a element imprescindible per a la 
salut física i mental d'aquelles i aquells que el practiquen; d'altra banda, s'ha revelat 
com un gran factor de correcció de desequilibris socials, genera hàbits que afavoreixen 
la inclusió social, canalitza la cada vegada més creixent demanda d'oci saludable i 
fomenta la solidaritat mitjançant la seua pràctica en grup o equip.

La Llei 2/2011 de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana, en el seu art. 
7, declara que els municipis exerceixen les labors de promoció, planificació i gestió 
esportiva dins de l'àmbit de les seues competències, propiciant la participació, la 
integració i la cohesió social. Entre les competències municipals en matèria esportiva 
podem destacar:

- Construir, ampliar i millorar les instal·lacions esportives del municipi, així com 
gestionar-les i mantenir-les en adequades condicions d'ús.

- Aprovar una normativa reguladora de l'ús de les instal·lacions i equipaments 
esportius municipals i promoure la plena utilització d'aquestes.

- Autoritzar l'obertura de les instal·lacions i establiments esportius d'ús públic, així com 
garantir el seu control i supervisió.
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L'Ajuntament de Xixona, com a titular d'aquestes competències al nostre poble, ha de 
posar tots els seus esforços en la millora contínua de la gestió i administració de les 
instal·lacions esportives, així com de les escoles esportives municipals.

Recentment, s'ha pogut comprovar com el creixent interès entre les veïnes i veïns de 
Xixona ha derivat en cues i massificacions en les oficines municipals en l'hora de les 
inscripcions a les escoles esportives. Aquesta situació sens dubte deriva de la 
persistència d'un sistema d'inscripció anacrònic, totalment desfasat en els temps 
actuals i a les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies.

El fet que les sol·licituds a les escoles esportives municipals hagen de realitzar-se 
obligatòriament de manera presencial, i el cost que es deriva en pèrdua de temps i 
excés de burocràcia per a les xixonenques i xixonencs i, dit siga de pas, també per a 
les treballadores i treballadors de l'Ajuntament, obliga a innovar i trobar alternatives per 
a la gestió d'aquestes inscripcions.

Altres Ajuntaments ja han desenvolupat i posat en servei webs, aplicacions i seus 
electròniques específiques en matèria esportiva que permeten a les usuàries i usuaris 
d'una manera virtual, senzilla i intuïtiva, des de casa, sense esperes ni cues 
innecessàries i molestes, complimentar qualsevol sol·licitud per a les escoles 
esportives municipals o dels espais i instal·lacions esportives.

La posada en marxa d'aquesta web i/o aplicació podria fer-se realitat amb un cost molt 
raonable, tenint en compte els posteriors beneficis en la gestió municipal tant per a 
l'Ajuntament com per als usuaris i usuàries.

Atenent tots aquests motius, demanem al Ple l'adopció de l’acord següent:

1. Instar a la Regidoria d'Esports i a la Regidoria d'Administració Electrònica al 
desenvolupament i posada en servei d'una web, aplicació o similar, per a realitzar 
d'una manera virtual, senzilla i intuïtiva, per part de les usuàries i usuaris les sol·licituds 
per a les escoles esportives municipals de Xixona i per a l'ús dels espais o 
instal·lacions, amb l'objectiu de descongestionar la mecànica actual d'inscripcions.

Lucas Sirvent García

ALCALDESSA PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE XIXONA”

El Sr. Ros Planelles (MX-AM) diu que la moció li sembla molt bé i que votarà a favor, 
però que inclouria que es done un temps de prova a menors de 10 anys, que no saben 
quin esport practicar i que si s'apunten es puguen donar de baixa sense pagar.

El Sr. Francés Romo (PP) diu que no s'espere a la nova inscripció de les escoles 
esportives, sinó que ja es pose en marxa, perquè és una bona iniciativa.

El Sr. Ferrer Arques (Cs Xixona) diu que donaran suport a la moció. Que s'està 
treballant en això i espera tenir solucionada l'aplicació en breu termini.

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

Código Seguro de Validación 8f7e77fe29224fc3844dc2e456483657001

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
07

/0
3/

20
22

S
ec

re
ta

ri

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 

8

El regidor d'Esports, Cristian Sirvent Carbonell, diu que enguany ha sigut molt difícil 
per la COVID i hi ha hagut cues per a la inscripció i li agradaria poder començar les 
inscripcions amb més temps. Quant a l'aplicació, a la fi de l'any passat s'estava veient 
amb una empresa, per a veure si es podia fer a través de la web, però l'atac informàtic 
ho va desbaratar tot. Que a primers d'any s'anirà provant com funcionen els dos 
sistemes, però el presencial ha de continuar.

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

5. SECRETARÍA.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA 
INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA. 25 
DE NOVEMBRE DE 2021 (EXP. 2021/1706).

L’alcaldessa comenta que aquesta declaració ha sigut consensuada per tots els grups 
de la corporació i cedeix la paraula a la Sra. Carbonell Bernabeu que llig la Declaració, 
qui agraeix que tots els anys aquesta declaració Institucional és consensuada per tots. 
També diu que el passat 1 d'octubre es va celebrar una Mesa de Violència de Gènere i 
que a Xixona hi ha casos i s'està ajudant en tots ells. A continuació es transcriu 
aquesta declaració.

La portaveu i regidora del Grup Municipal Socialista, María Teresa Carbonell 
Bernabeu, exposa la declaració institucional subscrita per tots els Grups municipals en 
data 19 de novembre de 2021, amb un dictamen favorable de la Comissió Municipal 
de Governació i Urbanisme, en la sessió ordinària, que va tenir lloc el dia 19 de 
novembre de 2021, i que és del següent tenor literal:

“Per unanimitat dels grups polítics que integren la corporació de l'Ajuntament de 
Xixona, Grup Socialista, Ciutadans, Popular, Compromís i Més Xixona acorden 
presentar al Ple la següent declaració institucional:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE 
L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA 25 DE NOVEMBRE DE 2021

“Si em maten, trauré els braços de la tomba i seré més fort” Minerva Mirabal

Un any més, renovem el nostre compromís amb la igualtat i contra la violència de 
gènere, i vam mostrar la nostra preocupació davant l'augment dels assassinats de 
dones a les mans de les seues parelles i exparelles i davant l'escalada de violència 
vicària.

Han passat quatre dècades des que Llatinoamèrica va marcar el 25 de novembre com 
el Dia Internacional de la No Violència contra les Dones en honor a les dominicanes 
Minerva, Pàtria i María Teresa Mirabal, tres germanes assassinades el 25 de 
novembre de 1960 per ordre del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del qual eren 
opositores.
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Vint anys després, Nacions Unides declarava aqueixa mateixa data com a Dia 
Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona.

A Espanya, la Constitució de 1978 consagra, a través dels seus preceptes, la igualtat 
real i efectiva, així com la plena participació de tota la ciutadania en la vida política, 
econòmica, cultural i social (article 9.2), la igualtat de sexes (article 14), el dret a la 
vida, a la integritat física i moral, sense que puga ser sotmesa a tortura ni a penes o 
tractes inhumans o degradants (article 15), el dret de la persona a la llibertat i la 
seguretat (article 17), i el dret a la intimitat personal i familiar (article 18).

I en 2004, l'aprovació de la Llei orgànica, de 28 de desembre, de Mesures de 
Protecció Integral contra la Violència de Gènere, va suposar un pas més en la lluita 
contra la violència de gènere.

Malgrat tots els esforços, la històrica desigualtat entre dones i homes continua afectant 
no sols la seua integritat física sinó al reconeixement de la seua dignitat i és per això 
que, gràcies a la consciència social i al rebuig de la ciutadania, Espanya ha sigut el 
primer país a acordar, en 2017, un Pacte d'Estat contra la violència de gènere.

En tot moment, les entitats locals hem estat i continuem estant al costat i del costat de 
les víctimes, impulsant el debat polític perquè el públic deixe de ser privat; donant 
suport a la legítima reivindicació del dret de les dones a no patir cap mena de 
violència; i abordant, des d'un enfocament multidisciplinari, la planificació de les 
polítiques locals, l'acompanyament integral a les víctimes i el desenvolupament de 
mesures de sensibilització i prevenció dirigides al conjunt de la ciutadania.

Per la nostra proximitat, els ajuntaments, diputacions provincials, capítols i consells 
insulars, assumim la implementació directa de normes i plans amb mesures 
específiques que afavoreixen la igualtat d'oportunitats, redoblem els esforços en la 
detecció de la violència de gènere, en totes les seues formes i en tots els seus àmbits; 
i dissenyem, des de la defensa dels drets de les dones, polítiques integrals per a 
superar aquesta una xacra social que ha trencat milers de vides.

Per a això:

- Ens sumem a totes les veus que clamen per un futur en igualtat.

- Reconeixem la gravetat de la violència masclista com un problema polític de primer 
ordre, de salut pública i com un greu atemptat als drets humans fonamentals.

- Assumim la responsabilitat en el procés d'intervenció amb les víctimes de violència 
masclista i defensem el principi de reparació en totes les seues fases.

- Alertem sobre l'augment dels assassinats masclistes i manifestem la nostra 
preocupació davant la violència vicària i davant el desemparament que pateixen els 
orfes i òrfenes.
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- Recordem que és necessari garantir que la igualtat de gènere i els drets de les dones 
com a element clau per a garantir la recuperació social i econòmica de totes les 
persones a nivell global.

- Defensem la necessitat de promoure accions globals consensuades que 
garantisquen la continuïtat de les polítiques dirigides a l'eliminació de les normes 
socials discriminatòries i el reforç dels programes de prevenció i lluita contra la 
violència de gènere.

- Demandem la implementació de projectes i programes locals que garantisquen la 
igualtat de gènere en l'ocupació i el suport a l'esperit empresarial de les dones, com a 
mesures per a preservar la seua independència econòmica i prevenir la violència de 
gènere.

- Manifestem novament la nostra preocupació per les altes taxes d'ocupació temporal 
de les dones que, unit a la destrucció i la caiguda de l'ocupació adverteixen d'un 
perillós augment de la bretxa de gènere.

- Ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte d'Estat contra la violència de gènere i 
amb el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista i recordem la 
necessitat de continuar avançant en el seu desenvolupament.

Xixona, 19 de novembre de 2021

G. Socialista G. Ciutadans                               

G. Popular G. Compromís                             G. Mes Xixona”

La corporació queda assabentada.

6. SECRETARIA.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT SOBRE L'ÚS I LA 
NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ DE L'AJUNTAMENT I TERME DE XIXONA 
(Exp. 2021/1668; relacionat amb Exp. Secretaria (Central) 76/1/1997).

L’alcaldessa cedeix la paraula a la Sra. Carbonell Bernabeu, qui diu que aquest punt el 
defensarà ella, perquè aquesta modificació no és per motius d'ús del valencià, sinó de 
Personal. Seguidament es transcriu la proposta.

La regidora delegada de Personal, María Teresa Carbonell Bernabeu, exposa la 
proposta de la Regidoria de Normalització Lingüística, de data 15 de novembre de 
2021, amb un dictamen favorable de la Comissió Municipal de Governació i 
Urbanisme, en la sessió ordinària del dia 19 de novembre de 2021, i que diu:

“El Ple de l'Ajuntament de Xixona va aprovar de manera inicial en la seua sessió de 24 
de juliol de 1997 el Reglament sobre l'ús i la normalització del Valencià de l'Ajuntament 
i Terme de Xixona. L'aprovació inicial d'aquest Reglament va ser exposat al públic 
mitjançant inserció en el Butlletí Oficial de la Provincial d'Alacant núm. 186 de data 14 
d'agost de 1997, i contra aquest no es van presentar ni suggeriments ni reclamacions 
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per la qual cosa va resultar definitivament aprovat i va ser publicat íntegrament en el 
Butlletí Oficial de la Provincial d'Alacant núm. 231 de data 7 d'octubre de 1997.

Entre el que es disposa en aqueix Reglament, es troba l'article 13, el contingut del qual 
és el següent:

“Article 13. Llocs de treball i personal

1. En les bases de convocatòria per a l'accés a la funció pública local o llocs de treball 
laborals, l'Ajuntament valorarà el coneixement del valencià tant oral com escrit perquè 
puguen realitzar les funcions públiques d'acord amb els principis d'ús del valencià 
previstos en aquest Reglament.

2. A l'efecte de l'apartat anterior, l'Ajuntament podrà indicar els llocs de treball on és 
preceptiu el coneixement oral i escrit del valencià, així com reconèixer que aquesta 
obligació suposa els corresponents efectes econòmics d'acord amb els conceptes 
retributius previstos per a funcionaris d'administració local.

3. Donades les característiques del lloc, en atendre el públic i en donar fe de les 
sessions, on s'usa el valencià normalment, els llocs de secretari i interventor de 
l'Ajuntament i de les entitats que depenen d'ell hauran d'estar atesos per funcionaris 
que dominen plenament els usos orals i escrits del valencià, la qual cosa es farà 
constar sempre en la classificació d'aquests llocs.

4. Transitòria: els epígrafs 1,2 i 3 seran aplicables una vegada es regularitze la plantilla 
real de llocs de treball a partir de l'existent a 1 de juliol de 1997.”

En desenvolupament d'aquest article el Ple de la corporació va aprovar en la sessió de 
3 d'abril de 2000, assignar perfils de coneixement de valencià i de coneixements 
informàtics als diferents llocs de treball de l'Ajuntament, entre els quals es va 
determinar que per als llocs de funcionaris d'habilitació nacional (secretari i 
interventor), la competència lingüística en valencià havia de ser de nivell superior: 
Valencià Grau Superior de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià”. (BOP 
Alacant núm. 99; 29/04/2000).

Per sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, 
sala contenciosa administrativa, secció segona, a instàncies del Col·legi Territorial de 
Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local de la província d'Alacant, 
es va declarar nul·la la Base primera de la convocatòria del Concurs Ordinari del Lloc 
de Secretaria de l'Ajuntament de Xixona reservat a funcionaris amb habilitació de 
caràcter nacional de l'Acord del Ple de 26 de febrer de 1998, així com l'acord plenari 
de 3 d'abril de 2000 pel qual es van aprovar els perfils lingüístics dels llocs de treball 
reservat a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional (secretari i interventor).

Davant la sentència contrària a l'acord municipal i a conseqüència d'algunes 
modificacions legislatives, el Ple va acordar en la sessió extraordinària del dia 7 de 
maig de 2003, aprovar com a perfil lingüístic dels llocs de treball reservats a 
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional (secretari i interventor), el nivell 
SUPERIOR de Valencià (BOP Alacant núm. 180; 07/08/2003), amb la finalitat que el 
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nivell superior de valencià fora requisit lingüístic per a participar en les futures 
convocatòries del concurs unitari, tant per a la cobertura del lloc d'interventor com el 
de secretari de l'Ajuntament de Xixona.

No sent pacífic l'assumpte, aquest va ser causa de recurs contenciós, que novament 
es va dictaminar a favor del col·legi recurrent.

Així doncs, la sentència dictada el 18 de novembre de 2004 per la Sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana número 
1576/2004 va declarar nul·la la resolució del Ple de l'Ajuntament de Xixona, en la 
sessió del dia 7 de maig de 2003 pel qual es fixava el nivell superior de valencià de la 
JQCV com a requisit per a “participar en futures convocatòries del concurs unitari tant 
per a la cobertura de llocs d'interventor com de secretari de l'Ajuntament de Xixona”.

En conseqüència, el Ple de la corporació, en la seua sessió ordinària de 23 de maig de 
2005, va acordar acatar la sentència, i va adoptar nou acord pel qual va aprovar com a 
perfil lingüístic dels llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter 
nacional, secretari i interventor, el nivell MITJÀ de coneixement de valencià de la Junta 
Qualificadora de Coneixements de Valencià; tot això en l'entès que d'aquests llocs de 
treball en aquest Ajuntament han de comptar amb coneixements de la llengua cooficial 
per al correcte desenvolupament de les seues tasques.

Com pot veure's l'objecte no ha sigut pacífic i, la seua aplicació pràctica ha posat de 
manifest que, després dels més de vint anys que porta en vigor el reglament i els seus 
perfils lingüístics, el fet que el requisit del valencià per als llocs reservats per als 
habilitats nacionals es tinga per exigència, de manera excloent, i no com a mèrit, ha 
suposat en la pràctica un escull afegit a la ja difícil cobertura d'aquesta mena de places 
en ajuntaments.

Tot això ha fet replantejar-se la conveniència d'exigir requisit lingüístic per als llocs 
reservats als habilitats nacionals i, en la seua conseqüència, procediria en primer lloc 
la revisió de l'article 13 que ens ocupa, i que és la base de les posteriors normes 
dictades per l'Ajuntament quant a les característiques lingüístiques per a aquests llocs.

Considerant que l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de 
Règim Local, reconeix a les administracions locals la potestat reglamentària i 
d'autoorganització i que l'article 22.2.d) estableix que és el Ple l'òrgan que ha d'aprovar 
les ordenances municipals, així com el que es disposa en l'article 49 d'aquesta, que 
regula el procediment d'aprovació de les ordenances locals.

Considerant, igualment, que l'article 55 del Reial decret 781/1986, de 18 d'abril, 
estableix que, en l'àmbit de les seues competències, les entitats locals, podran aprovar 
ordenances i reglaments.

Per tot l'exposat i fent ús de les competències que m'han sigut atorgades en virtut del 
decret de l'Alcaldia núm. 2020/959, de 14 d'agost, es proposa al Ple de la corporació 
l'adopció dels acords següents: 
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PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament sobre l'Ús i la 
Normalització del Valencià de l'Ajuntament i Terme de Xixona consistent a suprimir els 
apartats 3 i 4 de l'Article 13. Llocs de treball i personal, de manera que l'article 13 
quedarà redactat de la següent manera:

“Article 13. Llocs de treball i personal

1. En les bases de convocatòria per a l'accés a la funció pública local o llocs de treball 
laborals, l'Ajuntament valorarà el coneixement del valencià tant oral com escrit perquè 
puguen realitzar les funcions públiques d'acord amb els principis d'ús del valencià 
previstos en aquest Reglament.

2. A l'efecte de l'apartat anterior, l'Ajuntament podrà indicar els llocs de treball on és 
preceptiu el coneixement oral i escrit del valencià, així com reconèixer que aquesta 
obligació suposa els corresponents efectes econòmics d'acord amb els conceptes 
retributius previstos per a funcionaris d'administració local.”

SEGON.- Sotmetre a informació pública la modificació del Reglament, exposant 
aquest acord, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant i en el 
tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per terme de trenta dies, a comptar de l’endemà al de 
la seua publicació, a fi que dins d'aqueix termini puguen presentar-se per qui ho estime 
oportú, les reclamacions i suggeriments que es creguen convenients, amb 
l'advertiment que, en cas de no presentar-se’n cap, el Reglament s'entendrà 
definitivament aprovat, sense necessitat de nou acord, tot això en la manera prevista 
l'art. 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.”

La Sra. Carbonell Bernabeu diu que el Reglament aprovat, en els llocs de secretari i 
interventor, estableix com a requisit per a presentar-se el títol superior de valencià i 
que al final l'aconseguit és que no se sol·liciten aquestes places, la gent no demana 
les places de Xixona i que al final no hi ha més remei que llevar-ho com a requisit i 
deixar-ho com a mèrit.

Diu que es van interposar dos recursos contenciosos administratius pel Col·legi de 
Secretaris, Interventors i Depositaris de la Província d'Alacant i que es van perdre els 
dos per l'Ajuntament i es va baixar el perfil al títol de mitjà i tampoc sol·licita ningú i fa 
20 anys que a Xixona no hi ha secretari ni interventor amb plaça en propietat.

El Sr. Ros Planelles (MX-AM) diu que presentar una proposta per a modificar el 
Reglament d'ús i normalització del valencià per a llevar el requisit lingüístic i presentar-
la pel regidor de Normalització Lingüística en castellà li sembla que és començar 
malament. Des del pacte de govern amb Cs Xixona, s'ha reduït en moltes accions l'ús 
de la llengua, com podem comprovar per exemple en el cartell del Dia Mundial del 
Torró. Des del nostre punt de vista tots els llocs de treball han de tenir el nivell màxim 
per a poder atendre la gent que el fa en valencià i així com la redacció de documents, 
com és el cas de totes les actes dels Plens, que normalment, ens abstenim perquè no 
estan en valencià. I el que no comprenem és que es lleve com a requisit i es deixe 
com a mperit, ja que es pot donar el cas que la persona que accedisca, no te cap 
competència en valencià i això per al poble de Xixona, pot ser una vergonya el no 
poder dirigir-se a ningú en valencià. Ja sabem que molts partits polítics pensen que el 
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castellà està perseguit, sabem que no és així i que és el cas contrari. Ens neguem a 
acatxar el cap com sempre. Acaba dient que votarà en contra.

El Sr. Sirvent García (Compromís per Xixona), diu que el seu grup votarà en contra 
d'aquest punt. Avui trenquem amb el consens al qual havia arribat l'Ajuntament, fa ja 
molts anys, un consens de l'Ajuntament amb el poble i que en el preàmbul del 
Reglament de Normalització Lingüística diu que:

…/…"Reunits en sessió plenària de caràcter extraordinari al Saló de Plens de l'Excel.lentíssim 
Ajuntament de Xixona, el dia vint-i-zinc d 'abril del ’any mil nou-cents noranta-set, els 
sotasignants, membre.s de Ia Corporació Municipal de l’ esmentat Ajuntament, president.s dels 
associacions cíviques i entitats ciutadanes, i directors dels centres d 'ensenyament primari i 
secundari, acordem signar aquest protocol que, per manament de la legalitat Constitucional i 
Estatutària vigent, ens compromet a conservar, promocionar i impulsar l’ús normal, oficial i 
digne del valencià a tots els nivells i en tots els àmbits d 'actuació dels institucions que 
representem.

L'Ajuntament, en primer terme, com a màxim òrgan de l’ administració local, te el deure 
d’especialment respectar i protegir el valencià; segons consta en la Constitució Espanyola de 
27 de desembre de 1978 que en el seu article 3r disposició 3a proclama:

"La riquesa dels diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà 
objecte d 'especial respecte i protecció"

L'Ajuntament te l’obligació de recuperar el valen cià, d 'acord amb el manament legal de l’ 
Estatut cl 'Autonomia de la Comunitat Valenciana que en l’article 7é de la Llei Orgànica 
5/1982, de l '1 de juliol, assenyala el va lencià com a idioma oficial en el nostre territori i 
determina que s 'atorgarà protecció i respecte especial a l a recuperació del valència…/… ”

Aquest document que signem tot el teixit social i associatiu del poble, a més dels grups 
polítics de l'Ajuntament, des d'avui i sota el nostre punt de vista és un pas arrere en 
trencar aquest consens. No entenem i som conscients de la situació referent a la 
provisió dels llocs de secretari i interventor, és a dir, habilitats nacionals. El que no 
entenem, és perquè hem d'aplicar la norma, quan en principi cap jutjat ha dictaminat 
res en contra d'aqueix nivell, perquè passem de demanar un nivell mitjà al no-res 
absolut.

No ho podem entendre, no hi ha termini mitjà, ni tan sols un nivell elemental, perquè 
ens podem veure en la situació que comentava el Sr. Ros Planelles, que arribe un 
secretari, interventor o secretari/interventor, sense cap competència en valencià i 
espere no haver de viure mai aquesta situació desagradable del qual el secretari o 
l'interventor del meu Ajuntament no m'entenga quan li parle, ni jo ni qualsevol veïna o 
veí del poble.

Tenir la competència lingüística en valencià, en la nostra llengua, la llengua dels 
xixonencs mai ha sigut un problema perquè aquest Ajuntament tinguera secretari o 
interventor. Si hi ha algun secretari o interventor que no vulga quedar-se, no és pel 
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valencià, sinó perquè prefereixen destinacions millors que els permet tenir millors 
carreres professionals i condicions de treball, però en cap cas la llengua és motiu 
perquè no vinga ningú. Ni ací ni en qualsevol altre municipi d'aquest territori, lamentem 
molt aquesta decisió i esperem que algun dia es puga corregir.

El Sr. Francés Romo (PP) diu que estan en contra que el coneixement del valencià 
siga un requisit i, no obstant això, està a favor que siga un mèrit. Que pel tema de la 
llengua no es pot discriminar i que qualsevol persona pot venir a treballar.

El Sr. Gutiérrez Martín (Cs Xixona) diu que ha d'haver-hi una línia intermèdia i és el 
que s'està fent. Que com a mèrit li sembla bé i que es modifica el Reglament per 
motius d'oportunitat, perquè portem 20 anys sense secretari i interventor en propietat i 
està en joc el servei als ciutadans. Que donaran suport a la proposta.

Una vegada finalitzat el debat i sotmesa la proposta transcrita anteriorment a 
votació, la corporació l'aprova per deu vots a favor (5 PSOE, 3 Cs Xixona i 2 PP) i 
tres en contra (2 Compromís per Xixona i 1 MX-AM).

7. PERSONAL.- MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. 
(EXP.2021/1498).

La regidora delegada de Personal, María Teresa Carbonell Bernabeu, exposa la 
proposta de data 18 de novembre de 2021, amb un dictamen favorable per la 
Comissió Municipal de Governació i Urbanisme, en la sessió ordinària del dia 18 de 
novembre de 2021, i que es transcriu a continuació:

“El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic en el seu art. 74 estableix que las 
Administracions Públiques estructuraran la seua organització a través de relacions de 
llocs de treball o altres instruments organitzatius similars que comprendran, almenys, 
la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els cossos o escales 
al fet que estiguen adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions 
complementàries.

Al seu torn, Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana en el seu 
art. 47, estableix que la relació de llocs de treball és l'instrument tècnic a través del 
qual les administracions públiques organitzen, racionalitzen i ordenen el seu personal 
per a una eficaç prestació del servei públic i el seu contingut s'elaborarà en funció de 
les necessitats del servei.

I en l'àmbit de l'Administració Local, l'art. 90,2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, disposa que les corporacions locals 
formaran la relació de tots els llocs de treball existents en la seua organització, en els 
termes previstos en la legislació bàsica sobre funció pública.

Per tant, correspon a l'Ajuntament organitzar, racionalitzar i ordenar el seu 
personal per a una eficaç prestació del servei públic, en funció de les necessitats 
d'aquest, per la qual cosa vistes les necessitats de les diferents dependències i amb la 
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finalitat d'adaptar la relació de llocs de treball a aquestes necessitats, resulta necessari 
modificar els següents llocs de treball:

- Modificació de la denominació del lloc 2.1 Auxiliar Ocupacional, passant 
aquest lloc a denominar-se Auxiliar de Serveis Generals i Domèstics, Menjador 
i Transport.
- Modificació del lloc 7.13 Cap de l'Agència de Desenvolupament Local. 
“Escala” passa d'AE a AG/AE. L'apartat “Estudis” passa de Diplomat en 
Ciències Econòmiques o Empresarials a Titulat Mitjà.
- Modificació del lloc 5.1 TASOC (Tècnic d'Animació Sociocultural) Grup C1 
Escala AE CD 18 passa a Grup B Escala AE CD 18.
- Creació del lloc 7.15 TS (Treballadora Social) Grup A2 Escala AE CD 23. 
L'apartat “Estudis” Titulat Treball Social.
- Modificació del lloc 7.1 Tresorer, grup A2/C1 Escala AG CD 23/22 que està 
reservat a personal funcionari, passant a 10.2 Tresorer, reservat a funcionari 
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional grup A1 CD 27.
- Modificació del lloc 7.5 Oficial de Policia Local grup C1, que passa a ser grup 
B.

L'art. 37 de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, els arts. 182 i següents 
de la Llei de la Funció Pública Valenciana i l'art. 61 i següents del Text Refós de 
l'Estatut dels Treballadors, quant al personal laboral, estableixen que la proposta de 
modificació de la RPT ha de ser objecte de negociació col·lectiva amb els 
representants dels treballadors i de l'Ajuntament.

Consta en l'expedient l'acord favorable de la Mesa General de Negociació, 
adoptat en reunió del dia 17 de novembre de 2021.

Consta en l'expedient informe jurídic de secretaria sobre la modificació de la 
RPT proposta.

De l'informe de Secretaria es desprèn que la competència per a l'adopció 
d'aquest acord de modificació de la RPT correspon al Ple municipal, amb el dictamen 
previ de la Comissió municipal corresponent, en aplicació del que s'estableix en l'art. 
22,2,i) de la LBRL i que, una vegada aprovada la modificació de la RPT, aquesta 
s'haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en la seu electrònica de 
l'Ajuntament.

Per l'anterior, es proposa al Ple municipal l'adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de treball d'aquest 
Ajuntament, corresponent als següents llocs:

- Modificació de la denominació del lloc 2.1 Auxiliar Ocupacional, passant 
aquest lloc a denominar-se Auxiliar de Serveis Generals i Domèstics, Menjador 
i Transport.
- Modificació del lloc 7.13 Cap de l'Agència de Desenvolupament Local. 
“Escala” passa d'AE a AG/AE. L'apartat “Estudis” passa de Diplomat en 
Ciències Econòmiques o Empresarials a Titulat Mitjà.
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- Modificació del lloc 5.1 TASOC (Tècnic d'Animació Sociocultural) Grup C1 
Escala AE CD 18 passa a Grup B Escala AE CD 18
- Creació del lloc 7.15 TS (Treballadora Social) Grup A2 Escala AE CD 23. 
L'apartat “Estudis” Titulat Treball Social.
- Modificació del lloc 7.1 Tresorer, grup A2/C1 Escala AG CD 23/22 que està 
reservat a personal funcionari, passant a 10.2 Tresorer, reservat a funcionari 
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional grup A1 CD 27.
- Modificació del lloc 7.5 Oficial de Policia Local grup C1, que passa a ser grup 
B.

SEGON. Comunicar el present acord al Departament de Personal i a la 
Intervenció municipal.

TERCER. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en la 
seu electrònica de l'Ajuntament.”

La Sra. Carbonell Bernabeu comenta la proposta. Diu que s'està treballant amb els 
representants del personal per a aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública abans de cap 
d'any, per al Pla d'estabilització, per als interins i aquesta modificació de la RPT és 
necessària per a això i més endavant es proposarà una modificació major de la RPT.

El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) diu que es va parlar que aquesta 
modificació cal aprovar-la i que no hi ha res de l'OEP. Que la setmana passada es va 
convocar la Mesa General de Negociació i aquest és un tema de gran importància.

Contesta la Sra. Carbonell Bernabeu que aquesta modificació és necessària per a 
poder aplicar el Pla d'estabilització dels llocs de treball coberts per interins i que més 
endavant es proposarà una altra modificació de la RPT.

Una vegada finalitzades les intervencions i sotmesa la proposta precedent a 
votació, la corporació l'aprova per deu vots a favor (5 PSOE, 3 Cs Xixona i 2 PP) i 
tres abstencions (2 Compromís per Xixona i 1 MX-AM).

8. URBANISME I MEDI AMBIENT.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA 
REGULADORA DE TRAMITACIONS URBANÍSTIQUES. CORRECCIÓ 
D'ERRORS. (EXP. 233/2021).

El regidor delegat d'Habitatge i Urbanisme, Javier Gutiérrez Martín, exposa la proposta 
de data 18 de novembre de 2021, amb un dictamen favorable per la Comissió 
Municipal de Governació i Urbanisme, en la sessió ordinària del dia 19 de novembre 
de 2021, i que és del següent tenor literal:

“Al juny de 2013, el Ple de l'Ajuntament va aprovar definitivament la “Ordenança 
Municipal Reguladora de les sol·licituds de llicències, declaracions responsables i 
comunicacions prèvies, urbanístiques i ambientals”.

Des de llavors s'han realitzat diverses modificacions de l'ordenança o d'algun dels 
annexos que formen part d'aquesta, l'última es va aprovar, inicialment, pel Ple 
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Municipal en la sessió de 25 de març de 2021, per a adaptar-la al Decret 12/2021, de 
22 de gener, del Consell, de Regulació de la Declaració Responsable per a la Primera 
Ocupació i successives d'habitatges.

Aquesta aprovació inicial es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, 
núm. 120, de 29 de juny de 2021, per trenta dies hàbils, a l'efecte de reclamacions o 
suggeriments, no havent-se presentat reclamació ni cap suggeriment durant el període 
d'exposició pública.

Posteriorment i abans de la publicació definitiva de la modificació de l'ordenança, en 
data 23 de setembre de 2021, l'arquitecte cap del Departament Tècnic de Gestió i 
Disciplina Urbanística, va emetre informe advertint uns errors, especialment en l'Annex 
I de la mateixa que, per la seua transcendència, fan necessari tramitar una nova 
modificació.

En el text vigent de l'Annex I de l'Ordenança Municipal Reguladora de les sol·licituds 
de llicències, declaracions responsables i comunicacions prèvies, urbanístiques i 
ambientals, s'inclou una Disposició Addicional, amb el següent contingut:

“Única. Acreditació de la legalitat de les edificacions a l'efecte de determinació del 
règim urbanístic aplicable.

A l'efecte d'aplicació del règim establit en la legislació urbanística per a les edificacions 
en les quals s'ha vulnerat l'ordenació urbanística, una vegada transcorregut el termini 
per al restabliment d'aquesta, s'haurà d'acreditar en els procediments de tramitació de 
llicències o declaracions responsables que habiliten per a la realització d'obres, la 
legalitat de l'edificació existent.

La legalitat de l'edificació s'acreditarà mitjançant la presentació de còpia de la llicència 
per la qual es va autoritzar la realització de la construcció, o es va atorgar la llicència 
d'ocupació, o identificació del número d'expedient de llicència municipal i data 
d'adopció d'acord de concessió.

En cas de no poder acreditar-se l'existència de les llicències a què fa referència el punt 
anterior, es considerarà que l'edificació es troba legalitzada, si estava acabada amb 
anterioritat al 25 de maig de 1975, data d'entrada en vigor de la Llei 19/1975, sempre 
que mantinga l'ús i les característiques tipològiques que tenia a aquesta data.

Les construccions acabades amb posterioritat, per a les quals no es puga acreditar 
l'obtenció de llicència, mentre persistisca la vulneració urbanística, quedaran sotmeses 
al règim contemplat en l'article 237 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana i per tant només es podran 
realitzar obres de conservació i manteniment, o les que l'administració ordene per 
resultar necessàries per a no pertorbar la seguretat, salubritat i l'adorn o paisatge de 
l'entorn.

Per als habitatges i xicotetes construccions agrícoles existents i en ús, que estiguen en 
la situació del punt anterior, es podran tramitar declaracions responsables d'ocupació 
per a edifici existent, o de renovació d'ocupació anterior”.

Aquest últim paràgraf resulta actualment incompatible amb les determinacions del 
Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori Urbanisme i Paisatge, aprovat pel Decret 
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legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, perquè 
d'acord amb els criteris establits la pròpia Conselleria de Política Territorial, Obres 
Públiques i Mobilitat, en contestació a consultes municipals i en la “Guia orientativa per a 
la minimització de l'impacte territorial: regularització d'habitatges en sòl no urbanitzable”, ha 
posat de manifest que no procedeix l'atorgament de llicències d'ocupació a habitatges 
en sòl no urbanitzable construïdes sense llicència urbanística, si prèviament no se 
sotmeten al procediment de minimització de l'impacte territorial.

El mateix criteri s'ha posat de manifest en l'informe se secretària de 6 d'agost de 2021, 
per a l'expedient 2021/814 instruït a conseqüència de sol·licitud d'ocupació d'habitatge 
existent en sòl no urbanitzable.

Resulta, per tant, necessari, eliminar l'últim paràgraf de la Disposició Addicional Única 
de l'Annex I de l'Ordenança.

Així mateix, s'ha observat un error en la modificació de l'Annex III, en la documentació 
a adjuntar a la sol·licitud del procediment 3.01 L-PARELL.

On diu:

- “Arxiu en format dwg o dxf, georreferenciat amb el sistema de referència 
geodèsic ETRS89 amb la delimitació en planta dels elements a construir”.

Ha de dir:

- “Arxiu en format dwg o dxf, georreferenciat amb el sistema de referència 
geodèsic ETRS89 amb la delimitació de les parcel·les originals i resultants”.

En relació amb l'anterior, l'art. 4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, estableix que, dins de l'esfera de les seues competències, li 
correspon, en tot cas al municipi, la potestat reglamentària i l'art. 128 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, estableix que l'exercici de la potestat reglamentària correspon els òrgans de 
govern locals, d'acord amb el que es preveu en la Llei 7/1985, abans citada.

Al seu torn, l'article art. 56 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local, 
estableix, respecte de la modificació d'aquestes, el següent:

“L'aprovació de les Ordenances locals s'ajustarà al procediment establit en l'article 49 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.

Per a la modificació de les Ordenances i Reglaments hauran d'observar-se els 
mateixos tràmits que per a la seua aprovació”.

L'art. 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
determina que:

“L'aprovació de les Ordenances locals s'ajustarà al procediment següent:
a) Aprovació inicial pel Ple.

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

Código Seguro de Validación 8f7e77fe29224fc3844dc2e456483657001

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
07

/0
3/

20
22

S
ec

re
ta

ri

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 

20

b) Informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de
trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments.
c) Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats dins del termini i 
aprovació definitiva pel Ple.
En el cas que no s'haguera presentat cap reclamació o suggeriment, s'entendrà 
definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional”.

La competència per a l'aprovació d'aquesta modificació de l'ordenança de tramitacions 
urbanístiques, correspon al Ple de la corporació, en aplicació del que es disposa en 
l'art. 22,2,d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.

Per tot l'anterior, propose al Ple de la corporació l'adopció del següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de la “Ordenança Municipal Reguladora 
de les sol·licituds de llicències, declaracions responsables i comunicacions prèvies, 
urbanístiques i ambientals”, en els termes reflectits en la part expositiva d'aquest 
acord, és a dir:

- Suprimir l'últim paràgraf de la Disposició Addicional Única de l'Annex I 
de l'Ordenança, que disposa:

“Per als habitatges i xicotetes construccions agrícoles existents i en ús, que estiguen en 
la situació del punt anterior, es podran tramitar declaracions responsables d'ocupació 
per a edifici existent, o de renovació d'ocupació anterior”.

- En l'Annex III, en la documentació a adjuntar a la sol·licitud del 
procediment 3.01 L-PARELL.

On diu:
- “Arxiu en format dwg o dxf, georreferenciat amb el sistema de referència 
geodèsic ETRS89 amb la delimitació en planta dels elements a construir”.

Ha de dir:
- “Arxiu en format dwg o dxf, georreferenciat amb el sistema de referència 
geodèsic ETRS89 amb la delimitació de les parcel·les originals i resultants”.

SEGON.- Que continue el procediment de modificació de l'Ordenança pel seu llit legal, 
establit en l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local.”

El Sr. Gutiérrez Martín resumeix la proposta. Diu que al maig es va aprovar la 
modificació de l'ordenança de tramitacions urbanístiques i que després de l'aprovació 
del text Refós de la Llei valenciana d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, hi 
ha hagut que introduir dues modificacions més, sobretot quant a la legalització de 
construccions en sòl no urbanitzable sense llicència, que han de tramitar un expedient 
de minimització d'impacte territorial.

Una vegada finalitzades les intervencions i sotmesa la proposta transcrita 
anteriorment a votació, la corporació l'aprova per onze vots a favor (5 PSOE, 3 
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Cs Xixona, 2 Compromís per Xixona i 1 MX-AM) i dues abstencions (2 PP).

-ASSUMPTES URGENTS-

A) INTERVENCIÓ MUNICIPAL – PROPOSTA D'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS 2021/14, DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'EXERCICI 2021, 
PER GENERACIÓ DE CRÈDITS, SUPLEMENT DE CRÈDITS I CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS (EXP. 2021/1496).

El regidor delegat d'Hisenda, Administració Financera i Tributària, Ricardo Mira García, 
justifica la urgència d'incloure aquest assumpte en l'ordre del dia de la sessió, davant 
la necessitat urgent i inajornable de dotar crèdit per a les noves atencions que 
reflecteix aquella, sent la seua realització necessària en el present exercici.

Tot seguit, se sotmet la declaració d'urgència a votació i aquesta s'aprova, per vuit 
vots a favor (5 PSOE i 3 Cs Xixona) i cinc abstencions (2 PP, 2 Compromís per 
Xixona i 1 MX-AM), que, en haver assistit els tretze regidors que de dret componen 
la corporació, suposa la majoria absoluta d'aquest òrgan col·legiat.

A continuació, s'exposa la proposta de data 24 de novembre de 2021, i que es 
transcriu a continuació:

“Havent donat compte de la proposta d'aquesta Regidoria de data 12 de novembre de 
2021, per la qual es disposa la incoació d'expedient de modificació del pressupost 
general de l'exercici 2021, per generació de crèdits, suplement de crèdits i crèdits 
extraordinaris, davant la necessitat urgent i inajornable de dotar crèdit per a les noves 
atencions que reflecteix aquella, sent la seua realització necessària en el present 
exercici.

Havent donat compte de l'informe emès per la Intervenció municipal, en data 23 de 
novembre de 2021, així com el corresponent als d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera de data 22 de novembre de 2021.

Per tot l'anterior, s'eleva al ple de l’Ajuntament l'adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar la modificació pressupostària per generació de crèdits, suplement de 
crèdits i crèdits extraordinaris sobre el pressupost municipal vigent que es detalla:

1) MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS I CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS

PRESSUPOST DE DESPESES

Suplements de crèdits

PROG. ECON. DESCRIPCIÓ IMPORTE MODIFICACIÓ
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151 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 100.000,00 € 

1532 6190318 CONDICIONAMENT C/FRANCESC NICOLAU 
MIRALLES MIRA FASE II 35.000,00 € 

1532 6190418 RENOVACIÓ PAVIMENTACIÓ TR. MORO TRAÏDOR 1.000,00 € 

160 22500 TRIBUTS CLAVEGUERAM 3.000,00 € 

1623 467 CONSORCI PLA ZONAL XIV 7.000,00 € 

171 61900 ACTUACIONS DIVERSES JARDINS 1.000,00 € 

2312 212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. CENTRE 
OCUPACIONAL 20.000,00 € 

3321 6320020 BIBLIOTECA CASA ROVIRA 100.000,00 € 

3322 213 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE ARXIU 15.000,00 € 

334 22699 DESPESES DIVERSES CULTURA 25.000,00 € 

336 61900 REHABILITACION ERMITA SANT SEBASTIAN 15.000,00 € 

3371 22799 DESPESES DIVERSES JOVENTUT 10.000,00 € 

414 62900 CLOS PERIMETRAL I ADQ. MATERIAL HORT URBÀ 2.000,00 € 

422 6190218 REPOSICIÓ P.I. ESPARTAL 30.000,00 € 

432 22799 TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES 
TURISME 25.000,00 € 

432 6190118 CASTELL DE XIXONA 15.000,00 € 

452 61904 ADEC. I IMPERM. COBERTA DEPÒSIT PENYA 
REDONA 10.000,00 € 

452 61905 ADEQUACIÓ POU PINETA 25.000,00 € 

9241 22799 TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES 
AGENDA 2030 10.000,00 € 

449.000,00€

Crèdits extraordinaris

PROG. ECON. DESCRIPCIÓ
IMPORTE 
MODIFICACIÓ

132 62300 ADQUISICIÓ EMISSORES PER A POLICIA 25.000,00 € 

132 62600 ADQUISICIÓ TAULETES PER A POLICIA 3.000,00 € 

132 63400 ADEQUACIÓ VEHICLES POLICIA 10.000,00 € 

132 64100 ADQUISICIÓ PROGRAMARI POLICIAL 10.000,00 € 

1621 62400 ADQUISICIÓ VEHICLE LLEUGER ARREPLEGADA RSU 35.000,00 € 

1621 62500 AQUISICIÓ PAPERERES I SUBJECTACONTENIDORS 15.000,00 € 

171 62900 ADQUISICIO FIGURES REIS MAGS 15.000,00 € 

2310 4800120 TRANSF. CTES. A INST. SENSE FINALITATS DE LUCRE 
NAIXEMENTS 6.300,00 € 

323 63300 CANVIE TIPUS COMBUSTIBLE CALDERA CEIP SAGRADA 
FAMÍLIA 20.000,00 € 

3260 4800020 TRANSFERÈNCIA BORSA DE TRANSPORT ESTUDIS 30.000,00 € 
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3260 4890020 CONVENI SEU UNIVERSITAT ALACANT 8.500,00 € 

338 78001 SUBVENCIO "LOCAL MÚSICS" 30.000,00 € 

422 6090017 TOTEMS INFORMATIUS POLÍGONS 50.000,00 € 

920 62601 ADQUISICIÓ INFRAESTRUCTURA SERVIDORS 
INFORMÀTICS 80.000,00 € 

337.800,00 €

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDITS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS 786.800,00€

RECURSOS:

87000 ROMANENT DE TRESORERIA 786.800,00€

2) MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER GENERACIÓ

PRESSUPOST DE DESPESES

PROG. ECON. DESCRIPCION IMPORTE MODIFICACIÓ
452 61905 ADEQUACIÓ POU PINETA 22.559,77 €

RECURSOS:

76102 SUBV. DIPUTACIÓ ADEQUACIÓ POU PINETA 22.559,77€

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 II 208.000,00€
Capítol IV 51.800,00€
Capítol VI 519.559,77€
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Capítol VII 30.000,00€

Estat d'Ingressos

Capítol VIII 786.800,00€
Capítol VII 22.559,77€

“

El Sr. Mira García diu que fins ahir no es va poder acabar l'expedient, que després de 
la publicació ha d'entrar en vigor a la fi de desembre i si no s'aprova en aquest Ple no 
dóna temps.

El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) diu que li haguera agradat que 
s'haguera donat més informació.

El Sr. Mira García diu que ja es va dir en el Ple de juliol que hi havia inversions i obres 
i al setembre va haver-hi canvi d'interventora. Que en aquesta modificació està, 
prevista la liquidació de la casa Rovira, els tòtems, els equips informàtics que va caldre  
comprar per l'atac informàtic, inversions noves, com a equipament de policia, 
inversions per subvencions, parteix subvencions de l'Ajuntament i tot això es finança 
amb el romanent de tresoreria.

El Sr. Ros Planelles (MX-AM) pregunta per què s'ha retardat tant la Biblioteca i quan 
es pot obrir.

Contesta el Sr. Mira García que fins que no es puga disposar dels diners d'aquesta 
modificació de crèdits, no es pot aprovar la modificació del contracte.

El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) pregunta si es pagaran els tòtems.

Contesta el Sr. Mira García que han reclamat el que van fer.

El Sr. Arques i Galiana pregunta si els 80.000 € d'informàtica són per l'atac o perquè 
s'havien de renovar els equips.

El Sr. Mira García contesta que a conseqüència de l'atac, però que s'havien de 
renovar. Si no haguera sigut per l'atac s'haurien de renovar ara.

El Sr. Arques i Galiana diu que volguera tenir més temps per a estudiar aquesta 
modificació de crèdits.

El Sr. Francés Romo (PP) diu que el primer apartat de 100.000€ d'estudis i treballs 
tècnics, correspon al que ha comentat, llavors aquests diners és per a arreglar alguna 
cosa o per a pagar els estudis tècnics per a saber què s'ha de fer.
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Contesta el Sr. Mira García que aqueixa partida està una mica confusa. Quan es van 
aprovar els Pressupostos, aquesta partida d'urbanisme, la partim en tres, una part 
d'Urbanisme, una altra de Vies Públiques i una altra d'Administració General. Que és 
el que va passar? Que quan s'incorporen tots els projectes que ja estaven en marxa, 
aquesta partida es va quedar en negatiu, no obstant això la que s'utilitza per a 
execució subsidiària ara mateix està en positiu perquè no caben els 80.000€ que calia 
llevar. No quedava bé portar una modificació que ara mateix té 40.000€ de saldo i 
deixar una partida que té 40.000€ menys de saldo i com està per vinculació per això 
s'ha fet així.     

El Sr. Francés Romo, diu que és un reajustament de la partida.

El Sr. Mira García diu que sí.

El Sr. Francés Romo diu que si la partida per a la Casa Rovira és per a adquisició de 
material o per a obres i pregunta si la partida per al mobiliari està prevista.

Contesta el Sr. Mira García que la partida és per a obres i que s'està preparant el plec 
per al contracte del mobiliari.

El Sr. Francés Romo pregunta pels treballs de Turisme. Contesta el Sr. Mira García 
que són del Dia Mundial del Torró, que no estava previst en el pressupost inicial i en 
demanar subvenció hi ha hagut que dotar més quantitat.

El Sr. Francés Romo pregunta pel Castell. Contesta la Sra. Carbonell Bernabeu que 
correspon al que es va fer després de les obres. La porta i làmina de la barana.

El Sr. Francés Romo pregunta si la partida del CEIP Sagrada Família no correspon al 
Pla Edificant. Contesta la Sra. Carbonell Bernabeu que no.

El Sr. Francés Romo pregunta per la subvenció del local dels músics, perquè pot ser 
que ja existira dotació per a això.

Contesta el Sr. Mira García que no, que com des que es va iniciar el projecte 
l'Ajuntament ajuda a través del conveni amb la Federació de Sant Bartomeu i Sant 
Sebastià i enguany és l'últim perquè el local ja està funcionant.

El Sr. Francés Romo pregunta per a quan estaran els tòtems una vegada contractada 
la nova empresa.

Contesta el Sr. Mira García que depèn quan entre en vigor aquesta modificació de 
crèdits.

Una vegada finalitzades les intervencions i sotmesa la proposta precedent a 
votació, la corporació l'aprova per deu vots a favor (5 PSOE, 3 Cs Xixona i 2 PP) i 
tres abstencions (2 Compromís per Xixona i 1 MX-AM).
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B) CONTRACTACIÓ. INICI D'EXPEDIENT. LICITACIÓ EXECUCIÓ DE LES 
OBRES DE “REFORMA DEL CEIP CRISTÒFOL COLOM”. PROGRAMA 
EDIFICANT. TRAMITACIÓ ORDINÀRIA (EXP. 2021/1646 I O.MU 2020/1114).

La regidora delegada d'Educació, María Teresa Carbonell Bernabeu, justifica la 
urgència d'incloure aquest assumpte en l'ordre del dia de la sessió, amb la finalitat de 
licitar al més prompte possible l'execució de les obres del CEIP Cristòfol Colom.

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.

A continuació, s'exposa la proposta de data 19 de novembre de 2021, i que diu:

“El CEIP Cristòfol Colom necessita una sèrie d'actuacions de reforma en l'edifici de 
primària i annex, en l'edifici d'infantil i en la parcel·la, que es resumeixen, entre altres, 
en l'adequació i adaptació a les condicions i normativa d'accessibilitat, fusteries, 
eficiència energètica, instal·lacions elèctriques, reparació de les pistes esportives 
existents que es troben en mal estat de conservació…, tot això amb la finalitat que les 
instal·lacions resultants permeten un adequat acompliment de la labor educativa.

Per a l'execució de les inversions corresponents, aquest Ajuntament compta amb la 
delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives (Programa 
Edificant), concedida mitjançant Resolució, de data 25 de juny de 2018, del conseller 
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 116.1, de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, procedeix impulsar l'inici de l'expedient de 
contractació per a licitar l'execució de les obres necessàries. 

Considerant els documents que fins a aquest moment consten en els expedients de 
referència, que són els següents:

- Certificat de propietat de l'Ajuntament de Xixona de les instal·lacions del CEIP 
Cristòfol Colom i de la total disponibilitat dels béns, de data 30 de setembre de 
2021.

- Acta de replanteig previ del projecte d'execució de les obres, de data 5 
d'octubre de 2021.

- Certificat del Ple de la corporació, de data 28 d'octubre de 2021, d'aprovació 
del projecte bàsic i d'execució incloent les instal·lacions per a la reforma del 
CEIP Cristòfol Colom, amb un pressupost base de licitació d'1.282.785,71 
euros (21% IVA inclòs) 

Considerant les resolucions d'aquesta Alcaldia quant a la delegació de competències 
efectuada en membres de la corporació i que la competència i òrgan de contractació 
correspon al Ple de la corporació, es proposa que s'adopten els acords següents.
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Primer.- Iniciar la tramitació de l'expedient per a la contractació de l'execució de les 
obres de “reforma del CEIP Cristòfol Colom”. Programa Edificant, segons les següents 
característiques bàsiques:

Objecte del contracte: Execució de les obres de “Reforma del CEIP Cristòfol Colom”. Programa Edificant”
Tramitació: Ordinària Tipus de Contracte: Obres

Divisió en Lots: Sí.  
Lot 1: Actuacions en l'edifici de primària i annex 
Lot 2: Actuacions en l'edifici d'infantil 
Lot 3: Actuacions en la parcel·la 

Valor estimat del contracte i Pressupost base de licitació (21%IVA exclòs): 1.060.153,48 euros, desglossat de la forma 
següent: 

 Lot 1: 611.990,68 euros.

 Lot 2: 331.452,91 euros.

 Lot 3: 116.709,89 euros. 

Pressupost base de licitació (21% IVA inclòs): 1.282.785,71 euros, desglossat de la forma següent: 
 Lot 1: 740.508,72 euros.

 Lot 2: 401.058,02 euros.

 Lot 3: 141.218,97 euros.

Aplicació pressupostària: 323.6320218 (Programa Edificant)

Els terminis d'execució de les obres per a cadascun dels lots estimat en el projecte d'execució aprovat són els 
següents:

 Lot 1: 3 mesos.
 Lot 2: 3 mesos.
 Lot 3: 3 mesos.

Segon.- Completat l'expedient amb la incorporació dels documents necessaris i en 
concret amb els quals es relacionen a continuació, es procedirà a la seua aprovació i 
licitació mitjançant el procediment que corresponga:

- Document de retenció de crèdit (RC).
- Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Informe d'aspectes de caràcter tècnic a incloure en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de la licitació.
- Memòria Justificativa del contracte.
- Plec de Clàusules Administratives Particulars.
- Informe jurídic de la Secretaria de l'Ajuntament.
- Informe de fiscalització prèvia de la Intervenció de l'Ajuntament. 

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Intervenció i a l'Oficina Tècnica municipals.”
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La Sra. Carbonell comenta que els acords relacionats amb aquest contracte els ha 
d'adoptar l'òrgan de contractació que és el Ple municipal i ja no hi ha un altre fins a 
gener.

La Sra. Carbonell Bernabeu explica que es tracta d'acordar l'inici de l'expedient de 
contractació i que la Generalitat ha delegat a l'Ajuntament i que en aquest cas l'òrgan 
de contractació és el Ple, per ser l'import de les obres superior a 10% dels ingressos 
ordinaris del pressupost. Que les obres estan dividides en tres lots i explica cadascun 
d'ells.

El Sr. Francés Romo (PP) diu que les obres són molt necessàries, s'han anat fent 
obres en els col·legis i que a vegades es tarda massa i és com una loteria a qui li toca 
primer i cal ser més resolutius, perquè quan es va aprovar el Pla Edificant la gent es 
creia que s'anaven a arreglar tots els col·legis.

La Sra. Carbonell Bernabeu diu que en altres pobles estan començant ara a tramitar 
els expedients i que és complicat el tema, perquè en el CEIP Sagrada Família es va 
poder començar perquè no molestaven les obres, però el CEIP Eloi Coloma s'ha hagut 
de desallotjar.

El Sr. Francés Romo diu que, per descomptat, no es queixa per fer les obres, que el 
que passa és que es publicita d'una manera i després no se sap quan es farà.

La Sra. Carbonell Bernabeu diu que no s'ha enganyat a ningú, que ella ja va explicar 
com es feia cada col·legi a cada moment.

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

C) CONTRACTACIÓ. RETIRADA, PER LA MERCANTIL DOALCO, SA, DE LA 
SEUA OFERTA PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE “CONSTRUCCIÓ 
DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL DE XIXONA” (EXP. CONT. 
2018/1871).

L'alcaldessa presidenta, Isabel López Galera, justifica la urgència d'incloure aquest 
assumpte en l'ordre del dia de la sessió, amb la finalitat de requerir a la mercantil 
DOALCO, SA de l'ingrés del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, per a la 
“Execució de les obres de construcció del pavelló poliesportiu municipal de Xixona”, en 
concepte de penalitat.

Tot seguit, se sotmet la declaració d'urgència a votació i aquesta s'aprova, per deu  
vots a favor (5 PSOE, 3 Cs Xixona i 2 PP) i tres abstencions (2 Compromís per 
Xixona i 1 MX-AM), que, en haver assistit els tretze regidors i regidores que de dret 
componen la corporació, suposa la majoria absoluta d'aquest òrgan col·legiat.
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A continuació, l’alcaldessa presidenta, cedeix la paraula al secretari que exposa la 
proposta de la Regidoria d'Esports, de data 25 de novembre de 2021, i que és del 
següent tenor literal:

“Aquest Ajuntament està tramitant l'expedient per a l'adjudicació de les obres de 
“Construcció del Pavelló Poliesportiu Municipal de Xixona”, amb un import de 
4.049.059,70 €, IVA inclòs.

Presentades les proposicions per les empreses participants i qualificades aquestes, la 
Mesa de Contractació va proposar a l'Òrgan de Contractació que, en aquest cas i pel 
preu del contracte, és el Ple municipal, l'adjudicació a la Mercantil DOALCO, SA, 
amb CIF núm. A03176286 i amb domicili en av. de la Vega, núm. 44 Entr., Orihuela 
(Alacant).

El Ple municipal, en la sessió celebrada el 23 de setembre de 2021, va adoptar acord 
formulant proposada d'adjudicació del contracte a la Mercantil DOALCO, SA i 
requerint-li perquè, en el termini de deu dies hàbils, aportara la documentació 
exigida per l'art. 25 del Plec de Condicions Administratives Particulars (PCAP). L'acord 
se li va notificar el dia 28 de setembre de 2021 i va ser rebuda per DOALCO, SA el 30 
de setembre següent.

En data 6 d'octubre de 2021, Reg. Entrada núm. 2021/4902, Enrique Sánchez López, 
en nom i representació, com apoderat, de DOALCO, SA, va presentar escrit en el qual 
comunicava que retirava l'oferta presentada en el seu moment, en aplicació del que 
s'estableix en l'art. 158,4 de la LCSP i de l'art. 27 del PCAP.

Vist l'Informe emès pel secretari general de l'Ajuntament, que consta en l'expedient i 
que transcrit literalment és com segueix:

“INFORME DE SECRETARIA

ASSUMPTE.- Retirada, per la Mercantil DOALCO, SA, de la seua oferta per a 
l'execució de les obres de “Construcció del Pavelló Poliesportiu Municipal de 
Xixona” (Exp. Cont. 2018/1871).

En compliment del que s'estableix en la Disposició Addicional Tercera, apartat 
8, de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i en 
l'art. 3.3,a) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, de Règim Jurídic dels 
Funcionaris d'Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional, a sol·licitud de 
l’alcaldessa presidenta d'aquest Ajuntament, Isabel López Galera i en relació amb la 
retirada, per la Mercantil DOALCO, SA de la seua oferta per a l'execució de les obres 
de “Construcció del Pavelló Poliesportiu Municipal de Xixona”, s'emet el següent

INFORME:

1. Antecedents.
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Aquest Ajuntament està tramitant l'expedient per a l'adjudicació de les obres de 
“Construcció del Pavelló Poliesportiu Municipal de Xixona”, amb un import de 
4.049.059,70 €, IVA inclòs, l'anunci de licitació del qual es va publicar en la 
Plataforma de Contractació del Sector Públic, en data 21 de gener de 2019.

La tramitació d'aquest expedient s'ha prolongat en el temps, a causa d'una 
sèrie de circumstàncies ocorregudes durant aquesta, eleccions municipals i canvi de 
corporació, llargs períodes de temps sense cobrir-se el lloc de treball de secretari 
municipal, recursos interposats davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos 
Contractuals, la pandèmia produïda pel virus del COVID-19, l'atac informàtic ocorregut 
el mes de març de 2021 que va fer desaparèixer tota la documentació de quasi un any 
i de la qual s'ha pogut recuperar part d'ella, la falta de personal tècnic-jurídic, etc. etc.

Presentades les proposicions per les empreses participants i qualificades 
aquestes, la Mesa de Contractació va proposar a l'Òrgan de Contractació que, en 
aquest cas i pel preu del contracte, és el Ple Municipal, l'adjudicació a la mercantil 
DOALCO, SA, amb CIF núm. A03176286 i amb domicili en Av. de la Vega, núm. 44 
Entr., Orihuela (Alacant).

El Ple municipal, en la sessió celebrada en data 23 de setembre de 2021, va 
adoptar acord de classificar les ofertes admeses a la licitació, formular proposta 
d'adjudicació del contracte a la Mercantil DOALCO, SA i, requerir-li perquè, en el 
termini de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà de la notificació rebut de la 
notificació aportara la documentació que se li indicava, exigida per l'art. 25 del Plec 
de Condicions Administratives Particulars (PCAP). L'acord se li va notificar el dia 28 de 
setembre de 2021 i va ser rebuda per DOALCO, SA el 30 de setembre següent.

En data 6 d'octubre de 2021, Reg. Entr núm. 2021/4902, Enrique Sánchez 
López, en nom i representació, com apoderat, de DOALCO, SA, va presentar escrit en 
el qual comunicava que no aportaria la documentació requerida i que retirava 
l'oferta presentada en el seu moment, al·legant que han transcorregut més de dos 
anys des de l'obertura de les proposicions, la qual cosa, unit a la tendència alcista dels 
costos en el sector, fa impossible mantenir els preus oferits en el seu moment (febrer 
de 2019), per la qual cosa, en aplicació del que s'estableix en l'art. 158,4 de la LCSP i 
de l'art. 27 del PCAP, retira la seua oferta perquè aquest Ajuntament puga efectuar 
proposta d'adjudicació al següent licitador.

Amb aquests antecedents, resulta necessari efectuar les següents 
consideracions:

2. Sobre el moment de la retirada de la documentació per DOALCO, SA.

Efectivament, com indica DOALCO, SA, l'art. 158 de la LCSP, estableix:

“Adjudicació.
…/…
2. Quan per a l'adjudicació del contracte hagen de tenir-se en compte una pluralitat de 
criteris (…), el termini màxim per a efectuar l'adjudicació serà der dos mesos a comptar 
des de l'obertura de les proposicions (…).
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…/…
4. De no produir-se l'adjudicació dins dels terminis assenyalats, els licitadors tindran 
dret a retirar la seua proposició (…)”.

L'obertura del primer sobre de la licitació, es va efectuar per la Mesa de 
Contractació, com a manifesta DOALCO, SA, el mes de febrer de 2019, però la de 
l'últim sobre, sobre C, “Proposició econòmica i documentació quantificable de manera 
automàtica”, es va obrir el dia 1 d'agost de 2019. Així i tot, han transcorregut més de 
dos anys, durant els quals DOALCO, SA no ha fet cap manifestació, ni ha presentat en 
aquest Ajuntament cap escrit referent al termini transcorregut entre l'obertura de les 
proposicions i l'adjudicació, fins que se li va notificar el requeriment, per la qual cosa 
ara, dos anys després, no pot actuar en contra dels seus propis actes.

3. El principi dels “actes propis”.

L'art. 1 del Codi Civil (CC), estableix:

“1. Les fonts de l'ordenament jurídic espanyol són la llei, el costum i els principis 
generals del dret.
…/…
4. Els principis generals del dret s'aplicaran a falta de llei o costum sense 
perjudici del seu caràcter informador de l'ordenament jurídic”.

Un dels principis informadors de l'Ordenament Jurídic és el “principi dels actes 
propis”, ningú pot anar contra els seus propis actes. En relació amb aquest 
principi, el Tribunal Constitucional (TC), en Sentència núm. 73/88, de 21 d'abril, FJ 5è 
va establir que la doctrina dels actes propis

“… sorgida originàriament en el dret privat, significa la vinculació de l'autor d'una 
declaració de voluntat generalment de caràcter tàcit al sentit objectiu de la mateixa i 
la impossibilitat d'adoptar després un comportament contradictori”.

I la STS de 21-12-10 va establir:

“La doctrina dels actes propis no sols vincula a l'Administració, sinó que també ho 
fa respecte dels interessats i administrats, en la mesura en què els seus 
compromisos anteriors no poden eludir-se”.

I és que la doctrina i la jurisprudència han establit que la teoria dels actes 
propis, que té el seu fonament legal en l'art. 7 del CC, es refereix a la protecció que 
objectivament requereix la confiança depositada en el comportament, sense que siga 
lícit, per tant, fer valdre un dret en contradicció amb la conducta observada amb 
anterioritat.

També la STS de 28-03-06, en relació amb els actes propis, va establir:

“És un principi general de Dret el que ningú pot anar contra els seus propis actes 
(…), i implica l'existència d'un deure de comportament que consisteix en la 
necessitat d'observar de cara al futur la conducta que els actes anteriors feien 
preveure i acceptar les conseqüències vinculants que es desprenen dels actes 
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propis, constituint un supòsit de lesió de confiança legítima de les parts ‘venire contra 
factumpropium’”.

Pel que una vegada complit el termini de dos mesos establit en l'art. 158,4 de la 
LCSP, sense haver-se adjudicat el contracte, DOALCO, SA va poder haver retirat la 
seua oferta perquè estava facultat per a això a partir del dia 1 d'octubre de 2019, 
però no va exercir el seu dret i va optar per no retirar-la consentint tàcitament i 
mantenint-la fins que va ser requerit per a aportar la documentació, el 30 de setembre 
de 2021, per la qual cosa la seua oferta es trobava plenament vigent en el moment de 
notificar-li el requeriment.

D'altra banda, els costos de les matèries primeres, també al·legat per 
DOALCO, SA, no han pujat de sobte en els últims temps, sinó que porten temps amb 
una tendència alcista.

Pel que la retirada de l'oferta per part de DOALCO SA, manca de justificació, 
al no haver-la dut a terme en el seu moment i haver esperat fins al requeriment de la 
documentació per part de l'òrgan de contractació, en aplicació del que s'estableix en 
l'art. 80,5 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques (RGLCAP), aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, vigent en 
el que no s'opose a l'actual LCSP.

4. Conseqüències de la retirada de l'oferta de DOALCO, SA.

La principal conseqüència de la retirada de l'oferta per part de DOALCO, SA, 
en el moment en què el va fer, és el perjudici que se li causa a aquest Ajuntament en 
haver de prescindir de la millor oferta de les presentades, per la qual cosa se li hauria 
de rescabalar en la forma establida en la normativa vigent.

En relació amb l'anterior, l'art. 150 de la LCSP, estableix:

“1. La mesa de contractació (…) classificarà, per ordre decreixent, les proposicions 
presentades per a posteriorment elevar la corresponent proposta a l'òrgan de 
contractació, 
…/…
2. Una vegada acceptada la proposta de la taula per l'òrgan de contractació, els serveis 
corresponents requeriran al licitador que haja presentat la millor oferta (…) perquè, 
dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà a aquell en què haguera 
rebut el requeriment, present la documentació justificativa de les circumstàncies a les 
quals es refereixen les lletres a) a c) de l'apartat 1 de l'article 140 si no s'haguera 
aportat amb anterioritat (…); de disposar efectivament dels mitjans que s'haguera 
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte (…); i d'haver constituït la 
garantia definitiva que siga procedent. (…).

De no emplenar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, 
s'entendrà que el licitador ha retirat la seua oferta, procedint-se a exigir-li l'import 
del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat 
(…), sense perjudici del que s'estableix en la lletra a) de l'apartat 2 de l'article 71”.
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Amb més motiu en aquest cas, en el qual la proposició ha sigut expressament 
retirada després de la notificació del requeriment per a presentar la referida 
documentació.

L'art. 71,2,a) de la LCSP, estableix:

“Prohibicions de contractar.
…/…
2. A més de les previstes en l'apartat anterior, són circumstàncies que impediran als 
empresaris contractar (…), les següents:

a) Haver retirat indegudament la seua proposició o candidatura en un 
procediment d'adjudicació, o haver impossibilitat l'adjudicació del contracte al seu 
favor per no emplenar el que s'estableix en l'apartat 2 de l'article 150 dins del termini 
assenyalat mediant dol, culpa o negligència”.

Al seu torn, l'art. 80 del RGLCSP i al qual es remet l'art. 17 del PCAP, estableix:

“1. La documentació per a les licitacions es presentarà en sobres tancats (…).
…/…
5. Una vegada lliurada o remesa la documentació, no pot ser retirada, llevat que la 
retirada de la proposició siga justificada (…)”.

Com s'ha indicat en l'apartat anterior, la retirada de la documentació per part 
de DOALCO, SA, en aquest cas no està justificada.

Per tant, en aplicació del que s'estableix en l'art. 150,2 de la LCSP i en l'art. 25 
del PCAP que regeix en aquesta licitació i, en compliment l'acord del Ple Municipal 
adoptat en la sessió de 23 de setembre de 2021, s'ha de requerir al licitador, mercantil 
DOALCO, SA, perquè faça efectiu l'ingrés de la quantitat corresponent al 3% del 
pressupost base de licitació, IVA exclòs, per a la “Execució de les obres de 
construcció del pavelló poliesportiu municipal de Xixona”, en concepte de penalitat.

Sent el pressupost base de licitació, IVA exclòs, la quantitat de 3.346.330,33 €, 
el 3% d'aquest pressupost, suposa a la quantitat cent mil tres-cents vuitanta-nou 
euros, amb noranta-un cèntims (100.389,91 €).

Si perjudici que, de comprovar-se que en la retirada de l'oferta de DOALCO, 
SA, s'haja produït mediant dol, culpa o negligència, seria aplicable el que es disposa 
en l'art. 71,2,a) de la LCSP, abans referit.

Finalment, l'art. 150,2 de la LCSP també estableix:

“En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior, es procedirà a recaptar la mateixa 
documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagen quedat classificades les 
ofertes”.

5. Conclusió.
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Per tot l'anterior, s'ha d'imposar a DOALCO, SA una penalitat per import de 
100.389,91 € i, al no haver-hi en aquest contracte garantia provisional, haurà de 
requerir-se a DOALCO SA per al seu ingrés en efectiu.

6. Òrgan competent.

En òrgan competent per a exigir l'import de la referida penalitat, és l'òrgan de 
contractació que, en aquest cas, en aplicació del que s'estableix en l'apartat 2 la 
Disposició Addicional Segona de la LCSP, en superar l'import del projecte el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost, correspon al Ple municipal.

És quant tinc el deure d'informar i que sotmet gustós a qualsevol altre informe 
millor fundat en Dret.

A Xixona, a la data de la signatura electrònica

El secretari general
Signat: Alfonso R. Calero del Castillo”

Per tot l'anterior, es proposa al Ple municipal l'adopció del següent ACORD:

PRIMER.- Acceptar l'informe de Secretaria i assumir, com a propis, els fets i 
fonaments inclosos en aquest.

SEGON.- Requerir a la Mercantil DOALCO, SA, amb CIF núm. A03176286 i amb 
domicili en Av. de la Vega, núm. 44 Entr., Orihuela (Alacant), perquè en el termini 
establit en l'art. 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ingresse 
en aquest Ajuntament la quantitat de cent mil tres-cents vuitanta-nou euros, amb 
noranta-un cèntims (100.389,91 €), corresponent al 3% del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, per a la “Execució de les obres de construcció del pavelló 
poliesportiu municipal de Xixona”, en concepte de penalitat.

TERCER.-Donar trasllat del present acord al Departament de Gestió Tributària i Altres 
Ingressos d'aquest Ajuntament i a la Intervenció municipal.

QUART.- Notificar aquest acord a la mercantil interessada, amb indicació del règim de 
recursos que legalment procedisquen contra ell.”

L’alcaldessa diu que aquest és l'últim Ple i no es pot esperar més per a actuar per la 
renúncia de DOALCO.

El secretari diu que l'òrgan de contractació, per la quantia del projecte és el Ple. Que 
proposta, per la Mesa de Contractació, per a adjudicar el contracte a DOALCO se li va 
requerir per a presentar la documentació que estableix el plec de condicions i 
DOALCO va retirar l'oferta, per haver transcorregut més de dos mesos des que es van 
obrir els sobre de les pliques i perquè ara és inviable l'obra amb els preus del projecte 
original.
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Explica el secretari que, efectivament, si en dos mesos des de l'obertura de l'últim 
sobre no s'adjudica, el licitador pot retirar la seua oferta, sense cap penalització, però 
DOALCO durant els dos anys que han passat des de l'obertura de sobres, no ha fet 
cap manifestació fins que se li ha requerit la documentació i ara no pot renunciar, 
perquè seria anar contra el principi general del Dret que ningú pot anar contra els seus 
propis actes.

Diu que ha redactat l'informe que consta en la proposta on queda tot ben explicat i en 
haver retirat ara l'oferta, la llei exigeix que se li penalitze amb el 3% de l'import de 
projecte i que es reclame la documentació al següent licitador, per ordre de puntuació.

A la següent empresa se li va comunicar via e-mail que se requeriria la documentació i 
va presentar un escrit sol·licitant una actualització de preus, que cal contestar per 
acord, així mateix, del Ple.

Acaba el secretari dient que aquest assumpte previsiblement acabe en un recurs 
contenciós administratiu, amb previ recurs de reposició o no, perquè la penalització 
suposa més de 100.000 €.

El Sr. Sirvent García (Compromís per Xixona) pregunta si se suspendria l'acte en cas 
d'interposició de recurs. Contesta el secretari que aquesta interposició no suspèn l'acte 
administratiu.

Una vegada finalitzades les intervencions i sotmesa la proposta precedent a 
votació, la corporació l'aprova per vuit vots a favor (5 PSOE i 3 Cs Xixona) i cinc 
abstencions (2 PP, 2 Compromís per Xixona i 1 MX-AM).

9. PRECS I PREGUNTES.

9.1) El Sr. Ros Planelles (MX-AM) pregunta si tal com estan les coses per la COVID-
19 s'haurien de tancar els col·legis.

Contesta la Sra. Carbonell Bernabeu que l'Ajuntament no és competent, que ho 
determina Salut Pública. També diu que hi ha hagut un cas en una classe d'un col·legi, 
però que no hi ha un brot.

9.2) El Sr. Ros Planelles pregunta quin serà el funcionament de la Fira de Nadal.

Contesta l’alcaldessa que la Fira és a l'aire lliure i s'han pres totes les mesures 
necessàries. Les carpes de tallers seran més xicotetes i es llevaran les degustacions i 
tallers que s'emportaran a la zona de l'escenari per a estar més segurs. No es faran 
cercaviles i es faran xicotets concerts. No hi ha restriccions d'aforament, però si la 
situació ho requereix hi haurà restriccions. Estem pendents de tot i que es puga 
celebrar com està previst.

9.3) El Sr. Ros Planelles diu al Sr. Martínez Sánchez que un veí de Nutxes li ha dit que 
l'única barana de la zona està caiguda. El Sr. Martínez Sánchez diu que pren nota 
perquè s'arregle.
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9.4) El Sr. Ros Planelles pregunta si el Cine de Dalt es reformarà i se li donarà ús.

Contesta la Sra. López Narbón que es faran coses, però ara es prioritzen les 
actuacions a l'aire lliure, encara que avui dia no hi ha limitacions d'aforament.

9.5) El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) pregunta al Sr. Mira García si la 
beca de transports aprovada en la modificació de crèdits és la de l’any passat.

Contesta el Sr. Mira García que sí, que és la de 2020.

9.6) El Sr. Arques i Galiana pregunta per les factures a proveïdors.

Contesta el Sr. Mira García que el pagament a proveïdors ja està en marxa, encara 
que no amb la rapidesa que s’hauria de fer. Que primer s'estan pagant les que la gent 
més reclama i s'estan deixant les que requereixen un estudi justificatiu, com les 
perdudes per l'atac informàtic i esperar que es presenten de nou i els pendents de 
l'any passat.

El Sr. Arques i Galiana diu que hauran de passar pel Ple.

9.7) El Sr. Arques i Galiana pregunta sobre la seu electrònica. Diu que no funciona bé.

Contesta el Sr. Mira García que la solució és que la Diputació òbriga un altre portal i 
posar una adreça de correu que figure l'Ajuntament. El problema és que no se sap si la 
Diputació obrirà un altre portal o no.   

9.8) El Sr. Arques i Galiana pregunta al Sr. Gutiérrez Martín si s'ha contestat al 
Ministeri de l'Habitatge sobre les actuacions que han demanat de l'ARRUR.

Contesta el Sr. Gutiérrez Martín que el tècnic està de baixa i que si no s'ha remès es 
remetrà.

9.9) El Sr. Arques i Galiana pregunta per l'enderrocament de la Industrial Torronera.

Contesta el Sr. Gutiérrez Martín que s'ha concedit llicència d'obra major per a 
l'enderrocament i que la propietat és la que ha d'executar i no es pot demanar a la 
propietat que córrega més.

9.10) El Sr. Arques i Galiana pregunta al Sr. Martínez Sánchez si s'ha celebrat la 
reunió que tenien pendent els veïns del camí d'Abió.

Contesta al Sr. Martínez Sánchez que ha estat reunit amb el tècnic municipal sobre 
temes de camins i després es tindrà la reunió amb els veïns.

9.11) El Sr. Arques i Galiana diu que amb els bons de comerç hi ha descontent general 
i creu que no han funcionat bé.
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Contesta el Sr. Martínez Sánchez que els bons han sigut un èxit i que els comerços 
estan contents. Diu que tots els comerços reben els diners setmanalment i el 80% dels 
bons s'han usat. És la primera vegada que es fa i sempre hi ha errors i la gent va 
pensar que eren bons personals.

9.12) El Sr. Francés Romo (PP) diu que ha llegit en la premsa el tema de l'ampliació 
del doble carril de la CV-800 i pregunta si és el mateix o és un altre nou.

Contesta l’alcaldessa que sí. És el procediment que marca la llei, s'ha complit amb la 
part mediambiental en la qual primer es fa el projecte, després els informes preceptius 
de la part mediambiental i la Conselleria ha de continuar amb el procediment, és així 
de farragós.

9.13) El Sr. Francés Romo pregunta si el gimnàs i menjador del CEIP Sagrada Família 
estan en ús.

Contesta la Sra. Carbonell Bernabeu que sí, que cal corregir unes deficiències i espera 
que estiguen corregides el 14 de desembre.

9.14) El Sr. Francés Romo pregunta al Sr. Mira García sobre els pagaments a 
associacions, bandes de música, colles, etc. que depenen de l'Ajuntament.

Contesta el Sr. Mira García que les factures s'estan pagant, però els convenis s'estan 
endarrerint, perquè el més fàcil després de l'atac informàtic era pagar factures.

9.15) El Sr. Francés Romo diu que en el polígon Segorb es va fer un canvi de 
lluminàries i hi ha un tram fins a la corba, en el qual no funciona la llum.

Contesta l’alcaldessa que pren nota i que quan veja un altre error avise de seguida a la 
Policia Local.

9.16) El Sr. Francés Romo li diu al Sr. Martínez Sánchez que pel camí de Nutxes no 
ha passat la desbrossadora.

Contesta el Sr. Martínez Sánchez que enguany s'ha treballat amb una altra empresa i 
com és la primera vegada hi ha hagut queixes. Que per a l'any que ve es corregiran. 
S'ha jubilat la persona de la desbrossadora i no és fàcil trobar una altra.

9.17) El Sr. Francés Romo li diu que el polígon Espartal segueix sense pintar i que es 
faça com més prompte millor.

Contesta el Sr. Martínez Sánchez que ha demanat pressupost i que quan es tinga es 
farà.

9.18) El Sr. Francés Romo pregunta al Sr. Gutiérrez Martínez que com el tema de la 
Industrial Torronera és lent, si es pot accelerar, perquè hi ha perill i cal demolir 
ràpidament, abans que ocórrega alguna cosa.
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El Sr. Gutiérrez Martín contesta que la propietat és qui té la potestat d'executar les 
obres, per al que té llicència i que s'ha actuat amb rapidesa, com en els casos urgents 
del barri antic. Si hi haguera perill s'actuaria, perquè l'Ajuntament en aqueix cas té 
potestat. També diu que es va comprovar la seguretat en la via pública.

El Sr. Francés Romo diu que hi ha hagut despreniments a la via pública i el Sr. 
Gutiérrez Martín diu que s'ha actuat.

9.19) El Sr. Francés Rom pregunta si es pot dir la ubicació de cada comerç en cada 
estand de la Fira quan es comunica a cada comerç.

Contesta l’alcaldessa que li contestarà, perquè les relacions amb els llocs depèn de 
l'ODL.

Seguidament, i no havent-hi més preguntes l’alcaldessa dóna per finalitzat el Ple. 
Recorda que dissabte que ve se celebrarà en l'ADDA el concert de Nadal i s'acomiada 
i agraeix l'assistència al Ple.

I sense més assumptes que tractar, a les 21.45 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
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