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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ DEL DIA 19 DE GENER DE 2022

A Xixona, a la sala de plens de la casa consistorial, el dia 19 de gener de 2022, 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 (C’s Xixona), 
Juan Carlos Francés Romo i María Fuensanta Galiana López, del Grup Popular, Joan 
Arques i Galiana i Lucas Sirvent García, del Grup Compromís per Xixona, i Marcos 
Ros Planelles, del Grup Més Xixona-Acord Municipal.

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

Tot seguit, la presidència obri la sessió a les 17.45 hores i s'examinen els assumptes 
que integren l’ordre del dia següent:

1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA D'AQUESTA CONVOCATÒRIA.
2. INTERVENCIÓ.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DESPESA ADDICIONAL I 

CERTIFICACIÓ FINAL DE LES OBRES DE MILLORA, MODERNITZACIÓ I 
DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES PI. SEGORB- LOT 1. (EXP. CONTR. 
2018/1656 I 2020/632 I EXP. INTER. 2021/638).

3. INTERVENCIÓ.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DESPESA ADDICIONAL I 
CERTIFICACIÓ FINAL DE LES OBRES DE MILLORA, MODERNITZACIÓ I 
DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES EN EL P.I. ESPARTAL. (EXP.CONT. 
2018/1656 I 2020/632 I EXP. INTER. 2021/638).

4. INTERVENCIÓ MUNICIPAL.- PROPOSTA APROVACIÓ DE 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 1/2021.( EXP.2022/75).

1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA D'AQUESTA CONVOCATÒRIA.

L’alcaldessa cedeix la paraula al Sr. García Mira que diu que les bases d'execució del 
pressupost permeten aprovar despeses de l'any 2021, fins al 20 de gener de 2022 i 
que l'expedient s'ha acabat a última hora. Si no s'aprova abans d'aquesta data caldria 
esperar a la liquidació del pressupost per a poder pagar les despeses corresponents a 
2021.

El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) pregunta per què divendres passat es 
van celebrar les comissions presencials i avui el Ple telemàtic. Contesta l’alcaldessa 
perquè en les comissions hi ha menys membres i en les comissions es va acordar que 
el Ple, tal com està la pandèmia, se celebrara telemàtic.

També pregunta el Sr. Arques i Galiana per què s'ha acabat l'expedient a última hora. 
Contesta el Sr. Mira García que s'ha esperat fins a l'últim moment per a poder incloure 
el major nombre possible de factures.
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El Sr. Francés Romo (PP) diu que no ha sentit bé i pregunta per què el Ple és 
telemàtic i no presencial, si és perquè s'han dictat mesures sobre aforaments per part 
de Conselleria.

L’alcaldessa contesta que no hi ha mesures noves i que cada Ajuntament decideix el 
més convenient.

Sotmesa la declaració d'urgència a votació, la corporació l'aprova per dotze vots 
a favor (5 PSOE, 3 Cs Xixona, 2 PP i 2 Compromís per Xixona) i una abstenció (1 
MX-AM).

2. INTERVENCIÓ.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DESPESA ADDICIONAL I 
CERTIFICACIÓ FINAL DE LES OBRES DE MILLORA, MODERNITZACIÓ I 
DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES P.I. SEGORB- LOT 1. (EXP.CONTR. 2018/1656 
I 2020/632 I EXP. INTER. 2021/638).

El regidor delegat de Coordinació de Contractació i Subvencions, Ricardo Mira García, 
exposa la proposta de l'alcaldessa presidenta, de data 18 de gener de 2022 i que es 
transcriu a continuació: 

“Vist l'acord plenari de 21 de març de 2019, per la qual s'adjudiquen a la mercantil 
MANCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, SL, CIF B53213518, els 
treballs de "MILLORA. MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I 
SERVEIS EN EL P.I. SEGORB -LOT 1". (EXP. 2018/1656)", per import total de 
229.900,00 euros.

Vist l'acord plenari de 5 de novembre de 2019, per la qual s'autoritza la cessió 
parcial del 68,84% del contracte a favor de MEDITERRANEO DE OBRAS Y 
ASFALTOS, SL; CIF A54403068 corresponent a la part pendent d'executar de 
l'obra.

Vista la certificació final de les obres dels treballs de "MILLORA, MODERNITZACIÓ I 
DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POL. INDUSTRIAL SEGORB - 
LOT 1". F/2021/3204 (NRE 5172 de 20 d'octubre de 2021), per un import total de 
22.360,94€ (21% IVA INCLÒS), a favor del contractista MEDITERRANEO DE OBRAS 
Y ASFALTOS, SL; CIF A-54403068, emesa per la direcció facultativa de les obres el 
15 de juliol de 2021.

Vista la factura núm. FACTURA- 21O 73 de data 9 d'agost de 2021 F/2021/1933, del 
contractista MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS, SL; CIF A-54403068 per 
import de 22.360,94€, amb el vistiplau de l'Alcaldia i coincident amb l'import de la 
certificació d'obra final emesa per la Direcció facultativa.

Vist l'informe favorable emès per l'enginyer tècnic d'Obres Públiques municipal, en 
data de 22 d'octubre de 2021 del següent tenor:

“El passat 5 d'agost de 2021 amb reg. d’entr. número 3.722 i posteriorment, el passat 
28 de setembre de 2021 i 20 d'octubre de 2021, amb números de reg. d’entr. 4.738 i 
5.172 respectivament, el director de l'obra va presentar la certificació final de les obres 
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de l'expedient ressenyat, que inclou la manifestació expressa del representant del 
contractista de la seua conformitat amb el mesurament general que li serveix de base, 
amb un import líquid de 22.360,94 €, IVA del 21% inclòs.

En relació al que s'estableix en l'article 242 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públics, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic 
espanyol les directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 
de 26 de febrer de 2014, i en l'article 160 del Reial decret 1098/2001 de 12 d'octubre, 
es fa constar que existeix increment del pressupost total de l'obra en aquesta 
certificació final en un percentatge del 9,73%. Aquest increment de l’import 
d'adjudicació es deu a l'augment de nombre d'unitats realment executades de diverses 
partides sobre les previstes en els mesuraments del projecte aprovat.

L'acta de recepció de les obres es va signar el passat 15 de juny de 2021 amb el que, 
comprovada la citada certificació final i no observant-s’hi errors de forma ni numèrics, 
s'informa favorablement perquè es procedisca a la seua aprovació.”

Vist que ha existit un increment del pressupost total i atès que l'art. 242.4 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, diu que no tindrà la consideració de modificació de 
contracte l'excés de mesuraments, entenent per tal, la variació que durant la correcta 
execució de l'obra es produïsca exclusivament en el nombre d'unitats realment 
executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global 
no representen un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del 
contracte inicial i que aquest excés de mesuraments serà arreplegat en la certificació 
final de l'obra.

Atesa la retenció de crèdit practicada per la Intervenció municipal en l'aplicació 
pressupostària 422.6190018 del pressupost municipal vigent per un import total de 
22.360,94€ euros (Operació 220210005712), corresponent a l'import de la certificació 
final.

Vist l'informe de fiscalització 20210186 de data 10 de desembre de 2021.

Atès que l'òrgan de contractació que actua en nom d'aquest Ajuntament és el Ple, es 
proposa que adopte els acords següents:

PRIMER: Autoritzar i disposar una despesa addicional per import de 22.360,92 euros 
corresponent a l'increment del pressupost total de l'obra a causa de l'augment del 
nombre d'unitats realment executades de diverses partides sobre les previstes en els 
mesuraments del projecte aprovat, ascendint l'import total de l'obra, incloent 
l'increment del pressupost total de l'obra en la certificació final, a la quantitat de 
252.260,92 euros.

SEGON: Aprovar la certificació final de les obres dels treballs de "MILLORA, 
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POL. 
INDUSTRIAL SEGORB - LOT 1". F/2021/3204 (EXP. 2018/1656 I 2020/632), per un 
import total de 22.360,94€ (21% IVA INCLÒS), a favor del contractista 
MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALToS, SL, CIF A-54403068, emesa per la 
Direcció facultativa de les obres el 15 de juliol de 2021.
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TERCER: Reconèixer l'obligació de despesa amb càrrec a l'aplicació 422.6190218, de 
la factura núm. 21O-73 de data 9 d'agost de 2021F/2021/1933, del contractista 
MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS, SL, CIF A-54403068, per import de 
22.360,92€, amb el vistiplau de l'Alcaldia i coincident amb l'import de la certificació 
d'obra final emesa per la Direcció facultativa.

QUART: En aplicació del que es disposa en l'art. 20.7 de les Bases d'execució del 
pressupost en vigor, aquest reconeixement de l'obligació s'imputarà al pressupost de 
despeses de 2021.

CINQUÈ: Donar compte a l'Oficina Tècnica, a la Intervenció als efectes oportuns, i al 
Departament de Contractació.”

El Sr. Mira García comenta que s'ha emès un informe tècnic que justifica aquesta 
despesa addicional i que aquestes obres van ser cedides a un altre contractista.

El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) pregunta a què es deu l’increment. 
Contesta el Sr. Mira García que com el contracte es va cedir a una altra empresa, la 
segona va haver d'executar algunes partides de més, en reprendre les obres amb les 
deficiències que tenien fins llavors.

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

3. INTERVENCIÓ.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DESPESA ADDICIONAL I 
CERTIFICACIÓ FINAL DE LES OBRES DE MILLORA, MODERNITZACIÓ I 
DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES EN EL P.I. ESPARTAL (EXP.CONT. 2018/1656 I 
2020/632 I EXP. INTER. 2021/638).

El regidor delegat de Coordinació de Contractació i Subvencions, Ricardo Mira García, 
exposa la proposta de l'alcaldessa presidenta, de data 18 de gener de 2022 i que diu: 

“Vist l'acord plenari de 21 de març de 2019, per la qual s'adjudiquen a la mercantil 
MANCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, SL, CIF B53213518, els 
treballs de "MILLORA. MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I 
SERVEIS EN EL P.I. ESPARTAL", per import total de 435.600,00 euros.

Vist l'acord plenari de 5 de novembre de 2019, per la qual s'autoritza la cessió 
parcial del 79,84% del contracte a favor de MEDITERRANEO DE OBRAS Y 
ASFALTOS, SL, CIF A54403068 corresponent a la part pendent d'executar de 
l'obra.

Vista la certificació final de les obres dels treballs de "MILLORA, MODERNITZACIÓ I 
DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES EN EL P.I. ESPARTAL" (NRE 6535, de 29 de 
desembre de 2021) (F/2021/3792), per un import total de 43.377,86 € (21% IVA 
INCLÒS), a favor del contractista MEDITERRANEO DE OBRES Y ASFALTOS, SL; 
CIF A-54403068, emesa per la direcció facultativa de les obres el 28 de desembre de 
2021.
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Vista la factura núm. FACTURA 21O 191 de data 30 de desembre de 2021 
(F/2021/3558), del contractista MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS, SL; CIF 
A-54403068 per import de 43.377,86€, amb el vistiplau de l'Alcaldia i coincident amb 
l'import de la certificació d'obra final emesa per la Direcció facultativa.

Vist l'informe favorable emès per l'enginyer tècnic d'Obres Públiques municipal, en 
data de 12 de gener de 2021 del tenor següent:

“El passat 29 de desembre de 2021 amb reg. d’entr. número 6535 el director de l'obra 
va presentar la certificació final de les obres de l'expedient ressenyat, que inclou la 
manifestació expressa del representant del contractista de la seua conformitat amb el 
mesurament general que li serveix de base, amb un import líquid de 43.377,86 €, IVA 
del 21% inclòs.

En relació al que s'estableix en l'article 242 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol 
les directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014, i en l'article 160 del Reial decret 1098/2001 de 12 d'octubre, es fa 
constar que existeix increment del pressupost total de l'obra en aquesta certificació 
final en un percentatge del 9,958%. Aquest increment de l'import d'adjudicació es deu 
a l'augment de nombre d'unitats realment executades de diverses partides sobre les 
previstes en els mesuraments del projecte aprovat.

L'acta de recepció de les obres es va signar el passat 8 de juny de 2021 amb el que, 
comprovada la citada certificació final i no observant-se en ella errors de forma ni 
numèrics, s'informa favorablement perquè es procedisca a la seua aprovació.”
Vist que ha existit un increment del pressupost total i atès l'art. 242.4 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, referent a la no consideració de modificació de contracte l'excés de 
mesuraments, entenent per tal, la variació que durant la correcta execució de l'obra es 
produïsca exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre les 
previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global no representen un 
increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial i que 
aquest excés de mesuraments serà arreplegat en la certificació final de l'obra.

Considerant la retenció de crèdit practicada per la Intervenció municipal en l'aplicació 
pressupostària 422.6190218 del pressupost municipal vigent per un import total de 
43.377,86€ euros (Operació 220210008107), corresponent a l'import de la certificació 
final.

Vist l'informe de fiscalització 20210218 de data 17 de gener de 2022.

Atès que l'òrgan de contractació que actua en nom d'aquest Ajuntament és el Ple, es 
proposa que adopte els acords següents:

PRIMER: Autoritzar i disposar una despesa addicional per import de 43.377,86€ 
corresponent a l'increment del pressupost total de l'obra a causa de l'augment del 
nombre d'unitats realment executades de diverses partides sobre les previstes en els 
mesuraments del projecte aprovat, ascendint l'import total de l'obra, incloent-hi 
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l'increment del pressupost total de l'obra en la certificació final, a la quantitat de 
478.977,86€. 

SEGON: Aprovar la certificació final de les obres dels treballs de "MILLORA, 
MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POL. 
INDUSTRIAL ESPARTAL". (F/2021/3792), per un import total de 43.377,86€ (21% IVA 
INCLÒS), a favor del contractista MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS, SL, 
CIF A-54403068, emesa per la direcció facultativa de les obres el 28 de desembre de 
2021.

TERCER: Reconèixer l'obligació de despesa amb càrrec a l'aplicació 422.6190218, de 
la factura núm. 21O-191 de data 30 de desembre de 2021 (F/2021/3558), del 
contractista MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS, SL, CIF A-54403068, per 
import de 43.377,86€, amb el vistiplau de l'Alcaldia i coincident amb l'import de la 
certificació d'obra final emesa per la direcció facultativa.

QUART: En aplicació del que es disposa en l'art. 20.7 de les Bases d'Execució del 
Pressupost en vigor, aquest reconeixement de l'obligació s'imputarà al pressupost de 
despeses de 2021.

CINQUÈ: Donar compte a l'Oficina Tècnica, a la Intervenció als efectes oportuns, i al 
Departament de Contractació.”

El Sr. Mira García comenta que és el mateix cas que l'acord anterior.

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

4. INTERVENCIÓ MUNICIPAL.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 1/2021 ( EXP.2022/75).

El regidor delegat d'Hisenda, Administració Financera i Tributària, Ricardo Mira García, 
exposa la proposta de data 19 de gener de 2022 i que és del següent tenor literal:

“Vist l'informe conjunt emès per la Secretaria i Intervenció municipal de data 19 de 
gener de 2022, i vista la competència atorgada al Ple per l'article 60.2 del Reial decret 
500/1990, de 20 d'abril, es proposa al Ple l'adopció de la següent

PROPOSTA DE LA REGIDORIA DELEGADA D'HISENDA

Primer. Aprovar extrajudicialment les següents factures i despeses imputables als 
exercicis anteriors i/o que no han seguit el procediment legalment establit, pels 
conceptes i imports i altres dades que es detallen a continuació, amb càrrec al 
pressupost per a l'exercici 2021.
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Núm. 
d’entrada

Núm. de 
document

Data dt. Import 
total

Tercer Nom Text explicatiu Aplic. 

F/2021/1869 20161 31/12/2020 2.825,80 21406561R LAURA COLOMINA 
MASIA 

FACTURA NÚM. 161 TURRONES LAURA 
COLOMINA. SUBMINISTRAMENTS LOTS 
NADAL I TORTES TORRÓ PER A DETALLS 
NAALENCS

2021              9121 
2269920 

F/2021/1942 0864436 30/09/2018 676,39 A28369395 EULEN 
SEGURIDAD, S.A. 

FACTURA NÚM. 864436 EULEN. 
MANTENIMENT ALARMES EDIFICIS 
MUNICIPALS 3r TRIMESTRE 2018 (ANT. REG. 
F/2019/2982) 

Multiaplicación 

F/2021/2027 2020-1-238 11/12/2020 18.148,7
9 

B03918661 DESTELLO 
ILUMINACIÓN 
DECORACIÓN, S.L. 

FACTURA NÚM. 238 DESTELLO. 
INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT 
EXTRAORDINARI NUCLI ANTIC FESTES 
NADAL 2020/2021 

2021              1532 
2279920 

F/2021/2045 523841 23/12/2020 10.000,0
0 

A43011196 INDUSTRIAS 
JIJONENCAS, S.A. 

FACTURA NÚM. 523841 INJIHESA. ALQUILER 
SOLAR C/SANT FRACESC, 8 ANY 2020 

2021              151 200 

F/2021/3780 A 200956 23/12/2020 102,00 B53073649 MONTACAL, S.L. FACTURA NÚM. 956 MONTACAL. 
MANTENIMENT PREVENTIU INSTAL·LACIÓ 
A.C.S. PISCINA CLIMATITZADA DESEMBRE 
(ANT. F/2020/3020) 

2021              342 
2130020 

F/2021/3781 2/2020 23/12/2020 1.334,02 21437841R FRANCISCO JOSE 
GRAO NAVARRO 

FACTURA NÚM. 2 FRANCISCO GRAO. 
REALITZACIÓ TALLER-XARRADES 
D’AUTOESTIMA, COMUNICACIÓ I MILLORA  
MEMORIA NOV.-DES. 

2021              2310 
2260620 

F/2021/3784 Emit-/168 26/12/2019 4.116,27 B98003841 XÚQUER, 
ARQUITECTURA E 
INGENIERIA, S.L.P. 

FACTURA NÚM. 168 XUQUER ARQ. DIRECCIÓ 
OBRES "MILLORA, MODERN. I DOT. D’INFR. 
POL. ESPARTAL I IX-A (LOT 2)" (2019/3397)

Multiaplicació 

F/2021/3785 A/287 30/12/2020 1.996,50 B53945853 HERNÁNDEZ 
JARDINEROS, 
S.L.U. 

FACTURA NÚM. 287 HERNANDEZ 
JARDINEROS. SUBMINISTRAMENT MESA 
PIC-NIC PER A PARC DEL CUERNERO (REG. 
F/2021/81) 

2021              171 
6190020 

F/2021/3787 2020//7083 30/12/2020 300,49 B03560927 MATERIALES Y 
CONSTRUCCIONE
S VARGAS, S.L. 

FACTURA NÚM. 7083 VARGAS. 
SUBMINISTRAMENT MATERIALS PER A 
BRIGADA D’OBRES (ANT. REG. F/2021/192) 

2021              151 
2219920 
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F/2021/3798 200537 28/12/2020 4.613,49 B62604806 AMTEVO MEDIO 
AMBIENTE, S.L. 

FRA. 200537 SUBMINISTRAMENT 2.500,00 
PACKS DE 2 BOSSES DE MALLA 
PERSONALITZADES PER A VERDURA 
(DUPLICAT). FRA.FACE F/2021/394 

2021              414 22602 

F/2021/3799 AB00004881 31/12/2018 33,00 B54694351 ANGARBLE, S.L.U. FRA. AB0000488 SERVEI BIBLIOTECA 2021              3321 223 
F/2021/3800 AB00005327 28/02/2019 24,45 B54694351 ANGARBLE, S.L.U. FACTURA AB00005327 BIBLIOTECA 

MUNICIPAL 
2021              3321 223 

F/2021/3801 AB00005741 31/03/2019 60,43 B54694351 ANGARBLE, S.L.U. FRA. AB 00005741 BIBLIOTECA 2021              3321 223 
F/2021/3802 AB00006147 31/05/2019 51,86 B54694351 ANGARBLE, S.L.U. FRA. AB00006147 BIBLIOTECA 2021              3321 223 
F/2021/3803 AB00007267 31/08/2019 8,74 B54694351 ANGARBLE, S.L.U. FRA. AB 00007267 BIBLIOTECA 2021              3321 223 
F/2021/3804 AB00007391 30/09/2019 12,16 B54694351 ANGARBLE, S.L.U. FRA. AB00007391 FRA. BIBLIOTECA 2021              3321 223 
F/2021/3805 AB00008247 30/11/2019 24,32 B54694351 ANGARBLE, S.L.U. FRA. AB00008247 TRANSPORTS BIBLIOTECA 2021              3321 223 
F/2021/3806 AB00008756 31/01/2020 22,49 B54694351 ANGARBLE, S.L.U. FRA. AB00008756 SERVEI TRANSPORT 

BIBLIOTECA 
2021              3321 223 

F/2021/3807 AB00010847 30/09/2020 42,96 B54694351 ANGARBLE, S.L.U. FRA. AB00010847 SERVEI TRANSPORT 
BIBLIOTECA

2021              3321 223 

F/2021/3808 AB00000601 31/10/2017 36,24 B54694351 ANGARBLE, S.L.U. FRA. AB00000601 SERVEI TRANSPORT 
BIBLIOTECA

2021              3321 223 

F/2021/3809 AB00003287 31/07/2018 11,92 B54694351 ANGARBLE, S.L.U. FRA. AB00003287 SERVEI TRANSPORT 
BIBLIOTECA 

2021              3321 223 

F/2021/3810 AB00004343 30/11/2018 12,02 B54694351 ANGARBLE, S.L.U. FRA. AB00004343 SERVEI TRANSPORT 
BIBLIOTECA

2021              3321 223 

F/2021/3811 AB00000933 30/11/2017 39,10 B54694351 ANGARBLE, S.L.U. FRA AB00000933 SERVEI TRANSPORT 
BIBLIOTECA 

2021              3321 223 

F/2021/3812 AB00001808 28/02/2018 16,67 B54694351 ANGARBLE, S.L.U. FRA. AB00001808 SERVEI TRANSPORT 
BIBLIOTECA

2021              3321 223 

F/2021/3813 AB00002530 31/05/2018 32,02 B54694351 ANGARBLE, S.L.U. FRA. AB00002530 SERVEI TRANSPORT 
BIBLIOTECA 

2021              3321 223 

F/2021/3814 AB00002111 31/03/2018 28,28 B54694351 ANGARBLE, S.L.U. FRA. AB00002111 SERVEI TRANSPORT 
BIBLIOTECA

2021              3321 223 

F/2021/3815 AB00004085 31/10/2018 32,98 B54694351 ANGARBLE, S.L.U. FRA. AB00004085 SERVEI TRANSPORT 
BIBLIOTECA 

2021              920 223 

F/2021/3816 AB00002234 30/04/2018 16,35 B54694351 ANGARBLE, S.L.U. FRA. AB00002234 SERVEI TRANSPORT 
CULTURA

2021              334 22699 
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IMPORT TOTAL: 44.619,74€”

El Sr. Mira García comenta la proposta i diu que la llei estableix que quan no hi ha 
crèdit per a pagar factures d'anys anteriors, les ha d'aprovar el Ple, perquè es puguen 
pagar. Com amb l'atac informàtic es va perdre la comptabilitat i no hi ha constància 
que s'hagen aprovat moltes factures de l'any 2021.

També diu que l'informe de Secretaria i el d'Intervenció s'han emès aquest matí.

El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) pregunta si quan es recuperen 
factures s'haurà d'aprovar un altre reconeixement extrajudicial de crèdit.

Contesta el Sr. Mira García que normalment se sol fer el mes d'abril amb les factures 
que no s'han pagat, quan es liquida el pressupost. Si hi ha crèdit cada regidoria aprova 
les seues i si no hi ha crèdit les aprova el Ple.

El Sr. Arques i Galiana diu que si encara queden per pagar factures anteriors a 2021.

Contesta el Sr. Mira García que hi ha de 2019 i 2020. Que l'empresa de missatgeria va 
estar tres anys sense passar factures i les va presentar al març de 2021, uns dies 
abans de l'atac informàtic i per això hi ha tantes factures d'ANGARBLE, SLO.

L’alcaldessa diu que no sols són factures perdudes per l'atac informàtic, que hi ha 
moltes factures que es presenten tard.

El Sr. Francés Romo (PP) diu que li han arribat queixes de gent a les quals se li deuen 
factures de després de l'atac i encara no han cobrat.

Contesta el Sr. Mira García que avui s'han aprovat tres decrets de factures amb més 
de 600 factures, que espera que es paguen la setmana que ve.

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

I sense més assumptes que tractar, a les 19.35 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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