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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 27 DE 
GENER DE 2022

A Xixona, a la sala de plens de la casa consistorial, el dia 27 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 regidores Ricardo 
Mira García, María Teresa Carbonell Bernabeu, Cristian Sirvent Carbonell i Ainhoa 
López Narbón, del Grup Municipal Socialista; Javier Gutiérrez Martín, Eduardo Ferrer 
Arques i José Martínez Sánchez del Grup Municipal Ciutadans Xixona (Cs Xixona),  
Juan Carlos Francés Romo i María Fuensanta Galiana López, del Grup Popular; Joan 
Arques i Galiana i Lucas Sirvent García, del Grup Compromís per Xixona, i Marcos 
Ros Planelles, del Grup Més Xixona-Acord Municipal.

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

Tot seguit, la presidència obri la sessió a les 20.05 hores i s'examinen els assumptes 
que integren l’ordre del dia següent:

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
(25/11/2021 -ordinària-).

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

3. SECRETARIA.– PROPOSTA D'APROVAR EL PLA D'ACCIÓ PER AL CLIMA I 
L'ENERGIA SOSTENIBLE DE L'AJUNTAMENT DE XIXONA (EXP. 2021/1514).

4. SECRETARIA.- PLA LOCAL DE CREMES DE L'AJUNTAMENT DE XIXONA. 
APROVACIÓ DEL NOU PLA I DEROGACIÓ DE L'ANTERIOR (EXP. 2021/673 – 
Relacionat amb Exp. Secret./2011/014).

5. MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA MARQUESINA 
D'AUTOBÚS A L'AV. JOAN FUSTER, 4 (EXP.2022/72).

6. CONTRACTACIÓ.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚM. 
2022/19, DE 12 DE GENER. RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE 
CONTRACTACIÓ INTERPOSAT PER LA MERCANTIL DOALCO, SA, DAVANT EL 
TRIBUNAL ADMINISTRATIU CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALS. 
EXPEDIENT PER A L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE “CONSTRUCCIÓ DEL 
PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL DE XIXONA” (2018/1871).

7. CONTRACTACIÓ.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚM. 
2022/20, DE 12 DE GENER. EXECUCIÓ DE LES OBRES DE “CONSTRUCCIÓ DEL 
PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL DE XIXONA”. SUSPENSIÓ DEL 
PROCEDIMENT RECAPTATORI PER IMPOSICIÓ DE PENALITATS A LA 
MERCANTIL DOALCO, SA (2018/1871).
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8. CONTRACTACIÓ.- SOL·LICITUD EFECTUADA PER LA MERCANTIL ASCH, 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, SL, PER A LA REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ 
DE PREUS DEL PROJECTE PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 
“CONSTRUCCIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL DE XIXONA” (EXP. 
2018/1871).

9. OBRES PÚBLIQUES I INFRAESTRUCTURES.- PLA D'ACCESSIBILITAT 
INTEGRAL. APARTAT VIARI PÚBLIC (EXP. 2019/1904).

10. INTERVENCIÓ.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA REGIDORIA 
DELEGADA D'HISENDA, ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA NÚM. 
2021/1464, DE 30 DE DESEMBRE, SOBRE SOL·LICITUD DE PRÒRROGA EN 
L'ELABORACIÓ I APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2020 (EXP. 2021/1900).

11. INTERVENCIÓ.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA REGIDORIA 
DELEGADA D'HISENDA, ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA NÚM. 
2021/1470, DE 30 DE DESEMBRE, SOBRE L'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL 
PRESSUPOST GENERAL DE L'EXERCICI 2021 EN L'EXERCICI 2022 (EXP. 
2021/1938).

12. INTERVENCIÓ.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA REGIDORIA 
DELEGADA D'HISENDA, ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA NÚM. 
2022/78, DE 20 DE GENER, SOBRE L'ALÇAMENT DE NOTES D'OBJECCIÓ 
FORMULATS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL (EXP. 2021/1951).

13. INTERVENCIÓ.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC, PER 
LA INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES AMB FINALITAT LUCRATIVA (EXP. 2022/102).

14. INTERVENCIÓ.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, 
ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC (EXP. 
2022/102).

15. PRECS I PREGUNTES.

-ASSUMPTES URGENTS-

A) PERSONAL: INCREMENT DEL 2% EN LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL 
LABORAL D'AQUEST AJUNTAMENT I INCREMENT DEL 2% DEL COMPLEMENT 
ESPECÍFIC DELS EMPLEATS MUNICIPALS AMB EFECTES DES DE L'1 DE GENER 
DE 2022. Expedient 2022/77.

B) URBANISME I MEDI AMBIENT.- APROVACIÓ DEL SEGON PROJECTE 
MODIFICAT DE REHABILITACIÓ DE LA CASA ROVIRA COM A BIBLIOTECA (EXP. 
OMU 2017/1095 I CONT. 2018/1872)
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C) CONTRACTACIÓ.- LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’“EXECUCIÓ DE 
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL DE 
XIXONA”. NOVA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE. REQUERIMENT 
DE DOCUMENTACIÓ (EXP. 2018/1871).

D) URBANISME I MEDI AMBIENT.- SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES PER A 
DETERMINADES INSTAL·LACIONS D'ENERGIES RENOVABLES EN SÒL NO 
URBANITZAT (EXP. 2022/68).

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
(25/11/2021 -ordinària-).

Repartida l'acta de la sessió ordinària del Ple de la corporació, del dia 25 de 
novembre 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.

El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) diu que s'absté perquè l'acta no està 
redactada en valencià.

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

Seguidament, es dóna compte de les resolucions dictades des de la convocatòria del 
Ple ordinari celebrat el 25 de novembre de 2021, iniciant-se en la Resolució núm. 
1227/2021, de data 22 de novembre de 2021, fins a la Resolució núm. 87/2022, de 
data 24 de gener de 2022, totes dues incloses.

El Sr. Ros Planelles (MX-AM) pregunta en relació amb el conveni entre l'Ajuntament i 
El Trabajo, per a activitats d'associacionisme juvenil, si continua l'Espai Jove.

La Sra. López Narbón contesta que sí i que, a més de les activitats de l'Espai Jove, la 
Casa de Cultura s'està utilitzant pel col·legi Eloi Coloma, amb aqueix conveni es 
realitzen les activitats que es realitzaven a la Casa de Cultura.

El Sr. Ros Planelles pregunta si les ajudes a estudiants universitaris, Erasmus, etc., 
són les de transport o unes altres. La Sra. Carbonell Bernabeu contesta que són les de 
transport.

El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) pregunta al Sr. Mira García pel Decret 
42/2022, d'aprovació de comissions de manteniment de bancs.

Contesta el Sr. Mira García que són les comissions que cobren els bancs, i que en 
aquest cas és més quantitat perquè és tot l'any a conseqüència de l'atac informàtic.

La corporació queda assabentada.
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3. SECRETARIA.– PROPOSTA D'APROVAR EL PLA D'ACCIÓ PER AL CLIMA I 
L'ENERGIA SOSTENIBLE DE L'AJUNTAMENT DE XIXONA (EXP. 2021/1514).

A continuació la regidora de Medi Ambient, Ainhoa López Narbón, exposa la proposta, 
de data 19 de gener de 2022, amb un dictamen favorable de la Comissió Municipal de 
Governació i Urbanisme, en la sessió ordinària del dia 21 de gener de 2022, i que diu:

“En data 28 de novembre de 2019, l'Ajuntament de Xixona, a través d'acord adoptat 
pel Ple de la corporació, es va adherir a l'anomenat “Pacte d'alcaldes” sobre el clima i 
l'energia, i va assumir, amb això, recolzar la implantació de l'objectiu europeu de 
reducció dels gasos d'efecte d'hivernacle en un 40% per a 2030 i l'adopció d'un 
enfocament comú per a l'impuls de la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic.

Entre els compromisos adoptats per aquesta entitat es trobava el de dur a terme un 
inventari d'emissions de referència i una avaluació de riscos i vulnerabilitats derivats 
del canvi climàtic, i el de presentar un Pla d'acció per al clima i l'energia sostenible.

Vist que, en execució dels anteriors acords, han sigut presentats, per la mercantil Etres 
Consultoría y Edificación, SL (NRE 2021/6337; 17/12/2021), l'inventari d'emissions 
actualitzat a 2019, l'informe d'anàlisi de riscos i vulnerabilitats i el Pla d'acció per al 
clima i l'energia sostenible del municipi de Xixona.

A la vista de tot l’anterior i de conformitat amb el que es disposa en les resolucions de 
l'Alcaldia núm. 2020/959, de 14 d'agost, quant a la delegació d'atribucions efectuada 
per l'Alcaldia Presidència en membres de la corporació, PROPOSE al Ple de la 
corporació:

PRIMER.- Aprovar els documents de data de novembre de 2021 (NRE 2021/6337; 
17/12/2021), elaborats per Etres Consultoría y Edificación, SL, denominats:

a) Inventari d'emissions actualitzat a 2019 del municipi de Xixona,
b) Informe d'anàlisi de riscos i vulnerabilitats del municipi de Xixona i 
c) Pla d'acció per al clima i l'energia sostenible del municipi de Xixona.

SEGON.- Notificar aquests acords a la mercantil Etres Consultoría y Edificación, SL, 
perquè en prengueu coneixement i als restants efectes oportuns, i especialment per a 
la gestió de l'enregistrament d'aquests documents en la web del Pacte dels alcaldes de 
Brussel·les.

TERCER.- Donar compte d'aquests acords al Departament d'Infraestructures 
municipal.”

La Sra. López Narbón comenta la proposta. Diu que consta de tres parts, anàlisis 
sobre riscos climàtics en el terme municipal, inventari d'emissions actualitzat i pla 
d'acció climàtica i d'energia sostenible. Són tres documents extensos per a 
conscienciar als veïns sobre mesures per a mitigar el canvi climàtic i per a intentar 
reduir les emissions de CO₂ i reduir el consum d'energia.

El Sr. Ros Planelles (MX-AM) diu que ha vist els estudis i que espera que es duguen a 
terme en el futur. Que l'estudi aconsella plaques solars per a calfar l'aigua de la piscina 
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i del camp de futbol i que li agradaria que es pogueren instal·lar en altres edificis 
municipals.

El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) diu que s'han instal·lat punts de 
recàrrega d'energia elèctrica per a vehicles i si s'ha demanat el màxim de subvenció. 
També diu que com a grup li haguera agradat aportar a aquest estudi.

El Sr. Francés Romo (PP) diu que li crida l'atenció que pel que fa a les energies 
renovables no es disposa de dades d'aquestes energies que donen servei a domicilis i 
empreses, perquè en l'informe no hi ha dades d'habitatges amb plaques solars.

Contesta la Sra. López Narbón al Sr. Arques i Galiana que ja hi ha diversos punts 
instal·lats i s'han demanat subvencions per a instal·lar-ne més.

Al Sr. Francés Romo li contesta que a ella també li ha sorprès i creu que és un error i 
també pot ser que les empreses no hagen aportat totes les dades, perquè les dades 
que hi ha, els ha aportats Iberdrola.

El Sr. Mira García (PSOE) diu que al final de l'any passat es va sol·licitar a una 
empresa un estudi sobre la utilització de plaques solars en edificis municipals i que 
s'està elaborant aqueix estudi. Quan estiga l'estudi es comunicarà als grups i se 
sol·licitaran subvencions. També diu que el pròxim dia 11 de febrer la Diputació lliurarà 
a l'Ajuntament un vehicle elèctric.

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

4. SECRETARIA.- PLA LOCAL DE CREMA DE L'AJUNTAMENT DE XIXONA. 
APROVACIÓ DEL NOU PLA I DEROGACIÓ DE L'ANTERIOR (EXP. 2021/673 – 
Relacionat amb Exp. Secret./2011/014).

Novament la regidora de Medi Ambient, Ainhoa López Narbón, exposa la proposta, de 
data 10 de desembre de 2022, amb un dictamen favorable de la Comissió Municipal 
de Governació i Urbanisme, en la sessió ordinària del dia 21 de gener de 2022, i que 
es transcriu a continuació:

“El 27 de maig de 2021, es va aprovar de manera inicial pel Ple de l'Ajuntament 
l'aprovació d'un nou Pla de local de crema, a instàncies de la Direcció Territorial 
d'Alacant Direcció Territorial d'Alacant de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, 
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, amb la finalitat d'adaptar-se a les novetats 
legislatives, a conseqüència de l'entrada en vigor del Decret 148/2018, del 14 de 
setembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 98/1995, pel qual s'aproven les 
normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals.

Després d'aquesta aprovació inicial, la Direcció Territorial d'Alacant va comunicar a 
l'Ajuntament la necessitat de realitzar esmenes en el text aprovat (reg. d’entr. 
2021/4739; 29/09/2021).
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Informats de  les modificacions, a fi que la tècnica municipal les esmenara, en data 30 
de setembre de 2021 i remeses per al seu vistiplau a la Direcció Territorial (reg. d’entr. 
2021/1829; 19/10/2021), el cap del Servei Territorial de Medi Ambient ha informat 
l'Ajuntament de la seua conformitat (reg. d’entr. 2021/6018; 01/12/2021).

Atès 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.

Atès, 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.

Atès, a més, que la present proposta no genera impactes significatius en l'activitat 
econòmica, ni imposa obligacions rellevants als destinataris, les quals no estiguen 
establides en altres disposicions estatals o autonòmiques, per això s'ha prescindit de 
la consulta prèvia a l'elaboració d'aquest Pla a què es refereix l'article 133.4 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques.

Per tot l'exposat, es proposa al Ple de la corporació l'adopció dels acords següents:

PRIMER.- Aprovar el nou Pla local de cremes de l'Ajuntament de Xixona, amb les 
modificacions informades per la Direcció Territorial d'Alacant de la Conselleria 
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que s'annexa a 
la present proposta.

Una vegada aprovat, si escau, definitivament aquest nou Pla Local de Cremes de 
l'Ajuntament de Xixona, s'entendrà derogat el pla anterior aprovat pel Ple de la 
corporació en la sessió ordinària del 28 d'abril de 2011 (BOP núm. 151, de 9 d'agost 
de 2011).

SEGON.- Sotmetre a informació pública l'aprovació inicial del nou Pla local de cremes 
de l'Ajuntament de Xixona, 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 a la seua publicació, a fi que dins d'aqueix termini 
puguen presentar-se, pels qui ho estimen oportú, les reclamacions i suggeriments que 
es creguen convenients, amb l'advertiment que, en cas de no presentar-se’n cap, el 
Pla s'entendrà definitivament aprovat, sense necessitat de nou acord, tot això en la 
manera prevista en l'art. 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local; i sense perjudici de l'aprovació definitiva que correspon a la Direcció 
Territorial d'Alacant de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural.

TERCER.- Remetre còpia certificada d'aquests acords a la Direcció Territorial 
d'Alacant de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural, per a l'aprovació definitiva del nou Pla local de cremes de 
l'Ajuntament de Xixona.
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QUART.- Donar compte d'aquests acords a l'Oficina de Desenvolupament Local.

Xixona, a la data de la signatura electrònica

La regidora delegada de Medi Ambient
(Per Resolució núm. 2020/959, de 14 d'agost)
(DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT)

Ainhoa López Narbón

ANNEX
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PLA LOCAL DE CREMES DE L'AJUNTAMENT DE XIXONA 
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PLA LOCAL DE CREMES DEL MUNICIPI DE XIXONA

1. INTRODUCCIÓ

Davant el greu problema que suposa per a les muntanyes d'aquest municipi, les 
conseqüències que es deriven d'un incendi forestal, i emparats en el Decret 98/1995, 
de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 3/1993, 
de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana (art. 148 i 149) i l'Ordre de 30 
de març de 1994, per la qual es regulen les mesures generals per a la prevenció 
d'incendis forestals (Capítol III, Plans Locals de Cremes, art. 5, 6 i 7), s'acorda per part 
de l'Ajuntament de Xixona, aprovar el present PLA LOCAL DE CREMES (PLQ), 
perquè actue com a normativa fonamental, dins del terme municipal, en la gestió de 
l'ús cultural del foc.

L'àmbit d'aplicació d'aquest PLQ és tot el terme municipal de Xixona amb una distància 
inferior a 500 metres del terreny forestal. Aquest Pla deroga els anteriors, si n'hi 
haguera, així com qualsevol normativa municipal anterior sobre la matèria que s'opose 
a aquest.

En la sessió ordinària celebrada pel Ple de la corporació de l'Ajuntament de Xixona el 
27 de maig de 2021 s'ha prestat aprovació inicial al nou Pla Local de Cremes de 
l'Ajuntament de Xixona.

En compliment del que es disposa en l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, se sotmet aquest Pla a informació pública 
pel termini de trenta dies a l'efecte de la presentació de reclamacions i suggeriments.

Rebut el 28 de setembre de 2021, requeriment de la Direcció Territorial d'Alacant de la 
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Transició Ecològica i Emergència 
Climàtica, en el qual s'insta a fer esmenes, es realitzen aquestes i es presenta de nou 
davant el Ple de la corporació de Xixona per a la seua aprovació definitiva amb data 
**/**/**.

El Pla local de cremes de Xixona queda definitivament aprovat per la Direcció 
Territorial amb competències en matèria de prevenció d'incendis forestals, el ** / **  /**.

2. INVENTARI

2.1.- ACTIVITATS QUE REQUEREIXEN FOC EN EL TERME MUNICIPAL

Les activitats que es desenvolupen de manera tradicional en el terme municipal i fan 
ús del foc són les següents:

A. Cremes agrícoles 

En el següent quadre es reflecteix la localització en el cicle anual de les labors 
agrícoles que es realitzen amb foc en el nostre terme municipal en els 
principals cultius: 
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CULTIU gen. feb. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des.

OLIVERA Poda ** ** ** ** *** ** * *

Crema ** ** ** ** *** *** ** **

AMETLA Poda ** ** ** *** ***

Crema *** ** ** ** ** ***

GARROFERA Poda ** ** ** * ** **

Crema ** ** ** ** ** **

FRUITERS Poda ** ** ** ** **

Crema ** ** ** ** **

B. Cremes forestals

S'entenen totes aquelles en les quals es crema vegetació arbustiva, matoll, 
arbratge o les restes, la consideració de les quals té el caràcter de muntanya 
(necessita ser sòl no urbanitzable i no urbà). L'Ajuntament no donarà 
autorització per a la realització d'aquestes cremes, considerant-les com a 
cremes especials que hauran de gestionar-se directament davant la 
Conselleria.

C. Fogueres en àrees d'acampada o recreatives

No compta el municipi amb espais habilitats per a fer aquest ús del foc.

D. Restes de jardineria

La crema d'aquest tipus de residu urbà no és autoritzable per aquest Pla 
d'acord amb la normativa vigent sobre residus.

E. Pirotècnia

La Llei 3/93 Forestal de la Comunitat no permet la seua autorització en terreny 
forestal.

L'ús d'artefactes pirotècnics durant les festes locals es regularà d'acord amb el 
que es disposa el Decret 148/2018, de 14 de setembre, del Consell, pel qual es 
modifica el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, i pel qual 
s'aproven les normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar 
en l'ús festiu-recreatiu del foc en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat 
inferior a 500 metres de terreny forestal.
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Qualsevol altre ús festiu-recreatiu del foc en sòl forestal, confrontant amb una 
proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal està prohibit.

2.2.- JUSTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS

Són des d'antic aquestes activitats agrícoles tradicionals (eliminació de restes de 
podes i neteja de marges de bancals) així com les celebracions socials esmentades, 
ocupadores del foc en la zona.

Quantificació: 

Quadre de superfícies en el terme municipal 

QUALIFICACIÓ PARCIAL TOTAL (ha)

SUPERFÍCIE TM 16.129

URBÀ 133,86 0,83 %

URBANITZABLE 518,47 3,21 %

NO URBANITZABLE 15.476,67 95,96 %

Cultius:

Fruiters 1.381,00 8,56 %

Oliveres 494,00 3,06 %

Herbacis 342,00 2,12 %

Vinya 6,00 0,04 %

Altres cultius 13,00 0,08 %

Terreny forestal: 10.595,00 65,69 %

Altres: 2.645,67 16,41 %

De les 15.476,67 hectàrees de sòl no urbanitzable són: 8.001,87 ha de sòl rústic comú 
i 7.474,80 ha de sòl protegit (1.713,20 ha de protecció de llits, 3.303,20 ha de protecció 
paisatgística, 2.458,40 ha de protecció ecològica).

3. REGULACIÓ 

3.1.- REGULACIÓ GENERAL

A l'efecte de regulació i per facilitat d'aplicació i control del foc, no s'efectua zonificació 
del terme municipal en el present Pla.

En aquest sentit, com a norma general, i d'acord amb l'Ordre de 2 de març de 2005, de 
la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es regulen mesures extraordinàries 
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per a la prevenció d'incendis forestals durant el període de Setmana Santa i Pasqua, 
queden prohibides les cremes entre el Dijous Sant i el dilluns immediatament següent 
al de Pasqua, conegut com a Dilluns de Sant Vicent, tots dos inclusivament.

- CREMES AGRÍCOLES

- Crema de restes agrícoles i de poda 

1. L'activitat consistent en la crema de restes agrícoles i de podes es regula 
mitjançant el procediment de declaració responsable, el model de la qual es 
troba en els annexos a aquest pla, i que, prèviament a l'inici de l'activitat, haurà 
de presentar-se en les oficines generals de l'Ajuntament, en qualsevol de les 
formes admeses en llei, per a registre.

2. La crema de restes agrícoles i de podes a menys de 50 m de terreny forestal, 
es realitzarà amb cremador sempre.

3. Mitjançant la signatura de la declaració responsable, i la seua presentació 
davant l'Ajuntament de Xixona, l'interessat declara conèixer i comprometre's a 
complir, com a mínim, amb les condicions que per a l'exercici de l'activitat de 
crema s'enumeren en el document.

4. Les hores en les quals es podrà cremar serà el següent:

• Entre el 17 d’octubre i 31 de maig, tots dos inclosos, de dilluns a diumenge, 
entre l'orto i les 13.00 hores.

Veure situacions especials en l'apartat 6 d'aquest document: mesures 
extraordinàries.

• Entre l'1 de juny i 30 de juny, tots dos inclosos, de dilluns a diumenge, entre 
l'alba i les 11.00 hores (REGULACIÓ ESPECIAL) només olivera en verd.

• Entre l'1 de juliol i el 16 d'octubre, tots dos inclosos, està prohibit cremar i no 
est ramitarà cap declaració responsable.

B/ Crema de marges (inclou cunetes, séquies)

− A MÉS DE 50 m de la muntanya. Són exclusivament les que pot autoritzar 
l'ajuntament i en les següents condicions:

• Entre el 17 d’octubre i 31 de maig, de dilluns a diumenge, entre l'alba i les 
13.00 hores.
• Resta de l'any, està prohibit cremar marges i no es tramitaran declaracions 
responsables per part de l'Ajuntament. 
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− A MENYS DE 50 m de la muntanya o vegetació forestal, s'ha d’autoritzar per la 
Conselleria. L'imprès de sol·licitud de Conselleria, no obstant això, es podrà arreplegar 
en l'ajuntament i serà signat en aquest cas, per l'agent mediambiental.

Els horaris per a la realització de cremes agrícoles que s'indiquen estan condicionats 
per normes de caràcter general que puguen resultar més restrictius, dictades des de la 
Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals o una altra competent.

- FOGUERES EN CAMPAMENTS I ÀREES RECREATIVES

Es prohibeix encendre focs, barbacoes o paelles.

L'Ajuntament es compromet a senyalitzar adequadament aquestes normes en les 
zones verdes de major afluència, així com col·laborar activament en la vigilància.

3.2.- REGULACIÓ DE CREMES EXTRAORDINÀRIES

Tindran aquesta consideració les cremes que per les seues característiques hagen de 
realitzar-se fora dels períodes i horaris establits en el Pla local de cremes i siguen 
motivades per raons de força major, salubritat pública, seguretat...). Les cremes 
extraordinàries requereixen autorització de la Conselleria d'Agricultura, 
Desenvolupament Local, Transició Energètica i Emergència Climàtica.

4. DURACIÓ DE LES AUTORITZACIONS PER A LES CREMES

Per a tots aquells interessats que presenten declaració responsable i utilitzen 
correctament l'aplicació per al control de cremes que proporcione l'Ajuntament de 
Xixona, existirà un únic període d'autorització, la validesa del qual abastarà des del 17 
d'octubre, o des del dia de la presentació de la declaració responsable en l'Oficina de 
Registre de l'Ajuntament de Xixona, fins al 31 de maig, tots dos inclusivament, amb 
l'excepció del període intermedi que va des del dimecres de la Setmana Santa fins a 
l’endemà del dilluns següent a la Pasqua, conegut com a dilluns de Sant Vicent.

Tots aquells usuaris que utilitzen correctament l'aplicació de control de cremes que 
facilite l'ajuntament veuran renovada automàticament i anualment la declaració 
responsable d'autorització de cremes, per un màxim de 5 anys. Vençut el termini 
hauran de presentar nova declaració responsable.

Aquells sol·licitants que no utilitzen l'aplicació per al control de cremes, hauran de 
presentar declaracions responsables cada dos mesos dins del període d'autorització.

Igualment, les persones que han acceptat l'ús de l'aplicació informàtica de control de 
l'activitat de crema i no la usen en totes les seues cremes o la usen de manera 
incorrecta, encara que això no siga motiu de sanció per part de la Conselleria 
competent en la matèria o altres administracions públiques, veuran anul·lada la 
validesa anual que suposa la presentació de la declaració responsable així com 
l'accés a l'aplicació informàtica de control del foc, amb la prèvia notificació a 
l'interessat. Per això, per a reprendre l'activitat de crema de restes vegetals provinents 
de l'activitat agrícola tradicional, haurà de tornar a presentar la declaració responsable 
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de crema davant l'Ajuntament de Xixona, el període de validesa del qual serà 
únicament de dos mesos. Aquesta restricció serà vàlida fins a la fi del període de 
cremes autoritzat anualment, és a dir, 31 de maig.

En tot cas sempre es respectarà els dies i horaris que s'indiquen en aquest document 
per a cada tipus de crema i període de l'any.

La crema d'olivera en verd, que té regulació especial, implicarà la presentació de 
declaració responsable específica. 

En tot allò no contemplat en aquest Pla local de cremes, serà aplicable, amb caràcter 
general el que establisca la llei forestal de la Comunitat Valenciana, el reglament que 
la desenvolupa i la normativa vigent en el moment de la seua aplicació.

Queda completament prohibit fer foc sense haver presentat a l'Ajuntament la 
corresponent declaració responsable. La responsabilitat per danys a tercers, tant civil 
com penal recaurà en el propi peticionari.

5.- NORMES GENERALS PER A LA REALITZACIÓ DE TOTES LES CREMES. 
OBLIGACIONS DEL SOL·LICITANT

L'autorització per a la crema és nominal i a favor, únicament i exclusiva, de la persona 
peticionària. No obstant això, en el cas que la parcel·la o parcel·les en les quals es 
faça la crema, siguen una explotació agrària, es podrà incloure un llistat de fins a un 
màxim de tres persones que podran realitzar l'activitat de crema. Aquestes persones 
autoritzades hauran d'utilitzar també l'aplicació de control de cremes.

El sol·licitant que vaja a realitzar algun tipus de crema haurà de guardar les següents 
normes:

- Es podrà cremar, sempre que s'haja presentat la declaració responsable, en els 
dies i hores que figuren en aquest PLQ.

- Haurà de dur la còpia original de la declaració responsable, que li facilitaran els 
funcionaris del registre de l'Ajuntament, que incloga el caixetí amb les 
metadades corresponents al seu registre a l'Ajuntament. Estarà obligat a 
mostrar-la quan així siga requerit per alguna de les autoritats competents.

- El sol·licitant haurà de romandre vigilant la foguera fins a extingir-la per complet 
i sempre abans de les 13.00 hores o una altra que, en el seu moment, 
determine l'administració autonòmica competent en aquesta matèria.

- El sol·licitant haurà de formar un tallafocs, al voltant de la zona que es cremarà, 
que no serà inferior a 2 m, i haurà de disposar dels mitjans de suport 
necessaris per a controlar qualsevol alteració del foc.

- S'haurà de comunicar la ubicació, l'inici i l'extinció de la crema en l'aplicació de 
control de cremes que es proporcione per l'Ajuntament de Xixona. Qualsevol 
incidència que ocórrega durant la crema, haurà de comunicar-se també a 
través del botó d'emergències de l'aplicació.

- Totes les cremes agrícoles es realitzaran a una distància d'almenys 50 m de la 
muntanya o vegetació forestal. Si per les característiques dels terrenys 
(xicotetes propietats, etc.), no fóra possible respectar aquesta distància, la 
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crema s'efectuarà en el lloc de la propietat més allunyat de la muntanya i en 
cremador.

- Es considera necessari incentivar l'ús de cremadors per a l'eliminació de les 
restes agrícoles, establint limitacions físiques en el moment de les cremes. Els 
cremadors es construiran segons els criteris establits en el Pla local de 
prevenció d'incendis forestals del terme de Xixona.

L'incompliment de qualsevol de les normes establides en aquest article implicarà la 
retirada de l'autorització per a la crema, encara que s'haja presentat o es presente 
declaració responsable, pel període mínim d'un any a comptar des del moment en què 
s'alce diligència per part de la policia local o s'emeta informe tècnic amb els indicis 
d'incompliment de la normativa. L'ajuntament donarà trasllat de la incidència a la 
Conselleria amb competències de Medi Ambient perquè inicie expedient sancionador 
si correspon.

L'incompliment reiterat en la normativa suposarà la retirada de l'autorització nominal de 
crema i la impossibilitat total d'obtenir nova a la persona que ha incomplit la normativa 
en dos o més ocasions. La presentació de la declaració responsable per part de les 
persones que incomplisquen la normativa de manera reiterada no implicarà la seua 
autorització.

6. MESURES EXTRAORDINÀRIES

Únicament es podran cremar restes agrícoles i marges quan el nivell de 
preemergència davant el risc d'incendis forestals, declarat per l'Agència de Seguretat i 
Emergències de la Comunitat Valenciana, siga baix/mitjà, numèricament el nivell 1. No 
obstant això, totes les autoritzacions de crema concedides en aplicació d'aquest PLQ, 
queden AUTOMATICAMENTE CANCEL·LADES I PROHIBIDES, encara que el risc 
declarat siga baix/mitjà, quan bufen vents forts o de ponent, o quan les condicions 
meteorològiques així ho aconsellen.

Les autoritzacions concedides queden AUTOMATICAMENT CANCEL·LADES I 
PROHIBIDES quan el nivell de preemergència davant el risc d'incendis forestals, 
declarat per l'Agència de Seguretat i Emergències de la Comunitat Valenciana estiga 
declarat com a risc alt, numèricament nivell 2, o risc extrem, numèricament nivell 3. 

El nivell d'alerta així com la seua previsió per al dia de la crema, podrà conèixer-se  a 
través de l'aplicació per al control de cremes que facilitarà l'ajuntament, en Twitter: 
gva_112cv o en www.112cv.com o cridant a qualsevol dels següents telèfons: dies 
laborables al 012, caps de setmana i festius al 112. Per part seua, l'Ajuntament de 
Xixona tindrà actiu en la seua pàgina web www.xixona.es un enllaç a la pàgina del 
servei d'emergències 112.

7. VIGÈNCIA D'AQUEST PLA LOCAL DE CREMES 

És vàlid fins a la publicació d'una nova ordre per a la prevenció d'incendis forestals, la 
qual prevaldrà sobre aquest Pla i es reflectirà en la seua posterior revisió o 
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modificació; fins a la necessitat de ser modificat per alguna de les parts (Ajuntament o 
Conselleria) o fins a la seua revisió en el termini de 5 anys des de la seua aprovació.

En aquests casos es passaria a la normativa general de la Comunitat Valenciana, 
mentre s'elabora i aprova el nou Pla. 

8. MITJANS QUE L'ENTITAT LOCAL POT DISPOSAR PER A DONAR SUPORT A 
AQUESTA ORGANITZACIÓ

L'Ajuntament de Xixona, per a dur a terme la regulació proposada en el Pla local de 
cremes, compta amb els següents mitjans:

 Brigada d'obres de l'Ajuntament
 Policia local
 Aplicació mòbil per al control de cremes

L'ajuntament vetlarà pel compliment d'aquest PLQ i es compromet a fer una 
CAMPANYA DE DIFUSIÓ, del contingut del Pla, perquè arribe al màxim d'usuaris 
possibles mitjançant bàndol, tauler d'anuncis, cartes, etc. D'igual manera avaluarà de 
forma continuada la marxa d'aquest Pla amb la Conselleria, col·laborant activament en 
la correcció de les deficiències i negligències que siguen observades. 

9. DISPOSICIONS ADDICIONALS

- El model de declaració responsable per a realitzar les cremes és el que figura 
en els annexos d'aquest PLQ

- L'aplicació mòbil per al control de cremes és la que s'indique per part de 
l'Ajuntament de Xixona

- En cas de no complir-se els dies i horaris, així com les precaucions que 
s'estableixen, o per qualsevol motiu no es feren els tràmits necessaris, se 
sancionarà tal com marca la legislació vigent (ordenances municipals, llei 
forestal de la Comunitat Valenciana, etc.)

- La declaració responsable de l'activitat de crema contindrà el llistat detallat de 
les condicions en les quals s'atorga i les obligacions del sol·licitant. A l'igual del 
llistat de persones autoritzades en el cas d'explotacions agràries.

10. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

DEURES DE L'AJUNTAMENT: 

- Verificar que s'emplenen correctament les dades de les autoritzacions.
- Comunicar a la Conselleria competent en prevenció d'incendis forestals les 

declaracions responsables rebudes.
- Proporcionar als usuaris l'aplicació mòbil per al control de cremes de manera 

gratuïta igual que les indicacions necessàries per al seu correcte ús.
- Informar de qualsevol anomalia o incompliment del present Pla a la Conselleria 
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(agent mediambiental, oficina comarcal o servei territorial).

11. ANNEX

S'inclouen, com a annex a aquest document, el següent:

ANNEX I.- MODEL OFICIAL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PERMÍS DE 
CREMES I QUADRE RESUM DE LES CONDICIONS DEL PLQ

DECLARACION RESPONSABLE DE ACTIVIDADES CON FUEGO
Reguladas según el Plan de Quema Local del Ayuntamiento de Xixona

Datos del declarante
Dni/Nie/Pasaporte Apellidos y nombre o razón social

Domicilio de notificación Número Escalera Piso Puerta Código postal

Municipio Provincia Teléfono Teléfono móvil email

Datos del titular de la finca (si no es el declarante)
Dni/Nie/Pasaporte Apellidos y nombre o razón social

Domicilio de notificación Número Escalera Piso Puerta Código postal

Municipio Provincia Teléfono Teléfono móvil email

Operaciones para las que se presenta la declaración responsable
A.1) Quema de restos agrícolas (podas, etc.)
A.2) Regulación Especial de quema de olivo en verde. Del 1 al 30 de junio.
B)   Quema de márgenes, acequias y cunetas. Siempre a más de 50 metros terreno forestal 
(poner la distancia en el cuadro siguiente)

Lugar de la quema
Partida Polígono parcela Márgenes/cuentas. 

Distancia en m a terreno 
forestal

Ref. catastral

Partida Polígono parcela Márgenes/cuentas. 
Distancia en m a terreno 
forestal

Ref. catastral
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Partida Polígono parcela Márgenes/cuentas. 
Distancia en m a terreno 
forestal

Ref. catastral

Sistemas de control de la actividad y cesión de datos
El declarante se compromete SI/NO al uso de la aplicación para el control de fuego, dentro de 
las actividades relacionadas con las quemas agrícolas, que pone a su disposición el 
Ayuntamiento de Xixona, teniendo en cuenta que, esta aceptación conlleva la autorización para 
la cesión de sus datos personales a la empresa que en su momento contrate el Ayuntamiento 
y, en su caso, a otras entidades públicas con competencias en esta materia.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES-Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales. El responsable del tratamiento de los datos personales es el Ayuntamiento de 
Xixona, con CIF P0308300C y domicilio en: Avda. Constitució, 6, 03100 Xixona. La finalidad para la que estos datos van a ser 
tratados es la gestión de la autorización de actividades de quema agrícola. La legitimación para realizar dicho tratamiento está 
basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento. Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, 
portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. El modo de ejercer estos derechos y la información adicional 
sobre tratamientos de datos personales se indica en la información adicional, disponible en la web: http://www.xixona.es/es-
ES/Home/PoliticaPrivacidad

Declaración responsable

El firmante del presente documento administrativo, declara que conoce y asume, bajo 
su entera responsabilidad, las siguientes condiciones para la quema de restos 
agrícolas. 

1.- La quema se realizará por el solicitante y se efectuará en la/s parcela/s que se 
hacen constar.
2.- Esta autorización será válida desde el 17 de octubre, o desde el día de la 
presentación de la declaración en la oficina de registro del Ayuntamiento de Xixona, 
hasta el 31 de mayo de cada año, incluidos, siempre y cuando se acepte el uso de la 
aplicación para el control de fuego prevista en el apartado anterior. 
En caso de no aceptar y comprometerse al uso de la aplicación de control de la 
actividad de fuego, la autorización será válida por en período de dos meses a contar 
desde su presentación en la oficina de registro del Ayuntamiento de Xixona. 
No se podrá quemar en ningún caso entre el Jueves Santo y el lunes de San Vicente, 
ambos incluidos.
3.- Las quemas de tipo A.1, restos de la actividad agrícola, se podrán realizar de lunes 
a domingo entre la salida del sol y las 13.00 horas, debiendo estar el fuego totalmente 
extinguido a esta hora. Las quemas se efectuarán a más de 50 m de terreno forestal.
Si por las características del terreno (pequeña propiedad, etc) no fuese posible 
mantener esta distancia, las quemas de restos agrícolas, exclusivamente, se harán en 
el lugar de la propiedad más alejado posible con quemador.
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Las quemas de tipo A.2, olivo en verde exclusivamente, se podrán realizar, previa 
solicitud, entre el 1 y el 30 de junio, siendo el horario desde la salida del sol hasta las 
11.00 horas y se efectuarán a más de 50 m de terreno forestal
4.- En el caso de quema de márgenes, cunetas y acequias el horario permitido es 
desde la salida del sol hasta las 13.00 horas y, obligatoriamente, a más de 50 metros 
del monte o terreno forestal. 
5.- Únicamente se podrá quemar cuando el nivel de alerta de riesgo de incendios 
forestales, decretado por el Organismo competente de la Administración Autonómica, 
sea 1, nivel bajo-medio, y, además, no soplen vientos fuertes o de poniente o cuando 
las condiciones meteorológicas así lo aconsejen.
6.- El declarante, siempre antes de quemar, se informará de estas condiciones de nivel 
de alerta de riesgo de incendios forestales. La consulta se puede hacer de las 
siguientes maneras:  

 Aplicación para el control de la actividad de quema, implementada por el 
Ayuntamiento de Xixona,

 Página web del Ayuntamiento de Xixona: www.xixona.es, donde encontrará un enlace 
con la web del servicio de emergencias 112. 

 Página web de emergencias de la Comunidad Valenciana, www.112cv.com 

 Twitter de emergencias de la Comunidad Valenciana, twiter gva_112cv 

7.- Llevar consigo este permiso cuando se esté realizando la quema y, en su caso 
comunicar la ubicación, el inicio y la extinción de la quema en la aplicación de control 
de quemas que se proporcione por el ayuntamiento de Xixona y a comunicar a través 
del botón de emergencias de la aplicación, cualquier incidencia que ocurra durante la 
quema. 
8.- Permanecer vigilando la hoguera hasta que esta se encuentre completamente 
extinguida. 
9.- Formar un cortafuegos alrededor de la zona que se va a quemar, que no será 
inferior a 2 m., y deberá disponer de los medios de apoyo necesarios para controlar 
cualquier alteración del fuego. 
10.-  Suspender, reducir y/o adaptar el horario de quemas cuando la Consellería 
competente en materia de prevención de incendios forestales así lo considere 
necesario y se publique la orden correspondiente en el DOGV.
11.- La responsabilidad por daños a terceros, tanto civil como penal, recaerá en el 
propio peticionario.

Observaciones Xixona,     de                 de 
(fecha y firma del interesado)
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD

Declarante: Es la persona que va a realizar la quema y que, por tanto, es el firmante 
de la presente       declaración responsable. 

Titular de la finca: Este dato debe de consignarse únicamente en el caso que el titular 
sea persona distinta del declarante.

Operaciones a realizar: El declarante marcará la o las casillas correspondientes. 
Durante el período de quema normal, 16 de octubre a 31 de mayo, es 
posible marcar las correspondientes a A1 y B. Durante el mes de junio, 
olivo en verde, únicamente es posible la opción A2

Lugar de quema: 
Denominación de las partidas existentes: La Sarga, La Canal, Bugaia de 
Dalt, Bugaia de Baix, Nutxes, Sot, Almoraig, Serratella, Cabeçó, Abió, 
Almarx, Alecua, Segorb, Barranc, Espartal, Feliu, Silim, Monnegre de Dalt 
i Monnegre de Baix.
Poligonos: del 1 al 26.
Parcelas: según división catastral.
Márgenes acequias y cunetas: únicamente en el caso de haber marcado 
la opción B se consignará la distancia a los terrenos forestales más 
próximos al lugar de la quema.

Sistemas de control de la actividad y cesión de datos. El declarante deberá tachar la 
opción que no corresponda y, por tanto, dejará visible la opción escogida.

VALIDEZ DE LA AUTORIZACIÓN 

El Plan Local de Quemas del Ayuntamiento de Xixona establece, que mediante la 
presentación de la declaración responsable y el uso adecuado de la aplicación de 
control de quemas que se facilita al declarante, la autorización para la quema podrá 
ser renovada automáticamente por periodos anuales, hasta un máximo de 5 años en 
total.
En el caso de no aceptar el uso de la aplicación la validez de la autorización será de 
dos meses y no habrá renovación automática, por lo que una vez finalizado el plazo 
deberá de presentarse nueva declaración responsable. 
El no uso, o el uso inadecuado, de la aplicación habiéndose comprometido a ello, 
aunque no suponga sanción por parte de la administración competente, implicará la 
anulación de la validez anual, por lo que el interesado, para retomar la actividad de 
quema, deberá volver a presentar la declaración responsable cuya validez será de 2 
meses. Esta restricción estará en vigor hasta el fin del período normal de quemas, 31 
de mayo.
El incumplimiento de las condiciones de quema supondrá la pérdida de la autorización 
de acuerdo con lo previsto en el art 5 del Plan de Quemas Local.
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DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ACTIVITATS AMB FOC 
Regulades pel Pla local de cremes de l’Ajuntament de Xixona

Dades del declarant
Dni/Nie/Passaport Cognoms i nom o raó social 

Domicili de notificació Número Escala Pis Porta Codi postal

Municipi Província Telèfon Telèfon mòbil Adreça electrònica

Dades del titular de la finca (si no és el declarant)
Dni/Nie/Passaport Cognoms i nom o raó social 

Domicili de notificació Número Escala Pis Porta Codi postal

Municipi Província Telèfon Telèfon mòbil Adreça electrònica

Operacions per a les quals es presenta la declaració responsable
A.1) Crema de restes agrícoles (podes, etc)
A.2) Regulació especial de crema d’olivera en verd. De l’1 al 30 de juny
B) Crema de màrgens, sèquies o cunetes. Sempre a més de 50 metres dels terrenys 
forestals (posar la distància en el quadre següent)

Lloc de la crema
Partida Polígon Parcel·la Màrgens, cunetes. 

Distància en m a 
terreny forestal

Ref. cadastral

Partida Polígon Parcel·la Màrgens, cunetes. 
Distància en m a 
terreny forestal

Ref. cadastral

Partida Polígon Parcel·la Màrgens, cunetes. 
Distància en m a 
terreny forestal

Ref. cadastral

Sistemes de control de l’activitat i cessió de dades
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El declarant és compromet SI/NO a l’ús de l’aplicació per al control de foc, dins de les activitats 
relacionades amb les cremes agrícoles, que l’Ajuntament de Xixona posa a la seua disposició, 
tenint en compte que aquesta acceptació comporta l’autorització per a la cessió de les seues 
dades personals a l’empresa que, en el seu moment, contracte l’Ajuntament i, si escau, a altres 
entitats públiques amb competències en aquesta matèria.

IINFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS-Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
Garantia dels Drets Digitals. El responsable del  tractament dels dades de caràcter personal és l'Ajuntament de Xixona, amb CIF P0308300C 
i domicili a l'av. Constitució, 6, 03100, Xixona. La finalitat per a la qual les dades seran tractades és la  gestió de l'autorizació d'activitats de 
crema agrícola. La legitimació per a realitzar aquest tractament està basada en l'exercici de poders públics conferits al responsable del 
tractament i/o compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Drets: accés, rectificació, supressió, oposició, 
limitació del tractament, portabilitat i (si escau) retirada del consentiment prestat. La manera d'exercir aquests drets i la informació 
addicional sobre tractaments de dades personals s'indica en la informació addicional, disponible en la web: http://www.xixona.es/es-
es/home/politicaprivacidad

Declaració responsable

1. La crema l’ha de fer el sol·licitant i és dura a terme en les parcel·els on s'ha 
sol·licitat.
2. Aquesta autorització és vàlida del dia 17 d'octubre, o del dia de la presentació 
de la declaració responsable en l'oficina de registre de l'Ajuntament de Xixona, al 
31 de maig inclòs, sempre que s'accepte l'ús de l'aplicació pel control del foc 
prevista en el punt anterior.
En cas que no s'accepte i es comprometa a l'ús de l'aplicació de control de foc, la 
validesa de l'autorització serà de dos mesos des del dia en què és registre la 
declaració responsable en l'Ajuntament de Xixona.  
No es pot cremar, en cap cas, entre el Dijous Sant i el dilluns de Sant Vincent, 
ambdós inclosos.
3. Les cremes del tipus A1, restes de l’activitat agrícola, es podran fer de dilluns a 
diumenge entre l’exida del sol i les 13.00 hores, havent d'estar totalment extingit el 
foc a aquesta hora. La crema es farà a més de 50 metres del terreny forestal.
Si per els característiques del terreny (propietat xicoteta, etc.) no fóra possible les 
cremes de restes agrícoles exclusivament, es faran en el lloc de la propietat més 
allunyat possible, amb cremador.
Les cremes de tipus A2, olivera en verd exclusivament, es podran fer, prèvia 
presentació de la declaració responsable, entre l’1 i el 30 de juny, amb horari des 
de la sortida del sol fins a les 11.00 hores i es farà a més de 50 metres de terreny 
forestal.
4. En el cas de la crema de màrgens, cunetes i sèquies, l'horari permès per a la 
crema és des de l'eixida del sol fins a les 13.00 hores i, obligatòriament, a més de 
50 metres de la muntanya o terreny forestal. 
5.  Únicament es podrà cremar quan el nivell d'alerta de risc d'incendis  forestals, 
decretat per l'organisme competent de l'administració autonòmica, siga 1, nivell 
baix-mitjà i, a més, no bufen vents forts o de ponent, i quan les condicions 
meteorològiques així ho aconsellen.
6. El declarant, sempre abans de cremar, s'informarà d'estes condicions de nivell    
d'alerta de risc d'incendis forestals. La consulta es pot fer dels maneres següents:  

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

Código Seguro de Validación 1e79b28950f5429b9de0a7213ec04bb1001

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

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

F
ir

m
a 

1 
d

e 
1

A
lf

o
n

so
 R

am
ó

n
 C

al
er

o
 d

el
C

as
ti

llo
21

/0
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 

23

 Aplicació per al control de l'activitat de crema, implementada per l'Ajuntament de 
Xixona

 Pàgina  web  de l'Ajuntament    de Xixona:    www.xixona.es,  on  pot  trobar  un  
enllaç  amb  la  web  del  servei d'emergències 112

 Pàgina web d'emergències de la Comunitat Valenciana, www.112cv.com

 Twitter d'emergències de la Comunitat Valenciana, twiter gva_112cv

7. Dur el justificant de la presentació d’aquesta declaració responsable mentre 
estiga cremant i, si escau, comunicar la ubicació, l'inici i l'extinció de la crema en 
l'aplicació de control de cremes que proporcione l'ajuntament  de Xixona i  
comunicar  mitjançant  el botó d'emergències de l'aplicació, qualsevol incidència 
que puga ocórrer mentre es crema. 
8. Romandre vigilant la foguera fins que estiga completament extingida.
9. Formar un tallafocs, al voltant de la zona on es crema, que no continue inferior a 
dos metres. A més, haurà de disposar de mitjans de recolzament necessaris per a 
controlar qualsevol alteració del foc.  
10. Suspendre o reduir i adaptar l'horari de crema quan la Conselleria competent 
en matèria de prevenció d'incendis forestals així ho considere escaient i es 
publique la corresponent ordre en el DOGV. 
11. La responsabilitat per danys a tercers, tant civil com penal, recaurà en el 
mateix peticionari.

Observacions Xixona,     de de.                  
(data i signatura  de l’interessat).  

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR LA DECLARACIÓ RESPONSABLE

Declarant: És la persona que fa la crema i que, per tant, és el signant d’aquesta 
declaració responsable.

Titular de la finca: Aquesta dada únicament s’ha de consignar en el cas que el titular 
seguisca una persona diferent al declarant.

Operacions que es comuniquen: El declarant marcarà la casella o caselles 
corresponents. Durant el període de crema normal, del 16 d’octubre fins 
al 31 de maig, es possible marcar les caselles A1 i B. Durant el mes de 
juny únicament és possible l’opció A2.

Lloc de la crema: 
Denominació de les partides existents: la Sarga, la Canal, Bugaia de Dalt, 
Bugaia de Baix, Nutxes, Sot, Almoraig, Serratella, Cabeçó, Abió, Almarx, 
Alécua, Segorb, Barranc, Espartal, Feliu, Sílim, Montnegre de Dalt i 
Montnegre de Baix.
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Polígons: de l’1 al 26.
Parcel·els: segons divisió cadastral.
Màrgens, sèquies i cunetes. Únicament en el cas d’haver marcat l’opció 
B, és consignarà la distància als terrenys forestals més a prop del lloc de 
la crema.

Sistemes de control de l’activitat i cessió de dades. El declarant haurà de ratllar l’opció 
que no corresponga i, per tant, romandrà visible l’opció escollida.

VALIDESA DE L’AUTORITZACIÓ

El Pla local de cremes de l’Ajuntament de Xixona estableix que, mitjançant la 
presentació de la declaració responsable i l’ús adequat de l’aplicació de control de 
cremes que es lliura al declarant, l’autorització per a la crema podrà ser renovada 
automàticament per períodes anuals, fins a un màxim de 5 en total.
En cas de no acceptar l’ús de l’aplicació, la validesa de l’autorització serà de dos 
mesos i no hi haurà renovació automàtica, per la qual cosa, una vegada finalitzat el 
termini  haurà de presentar una nova declaració responsable.
No fer servir l’aplicació de control de foc, o fer-la servir de manera inadequada, havent-
se compromès, encara que no supose una sanció per part de l’administració 
competent en la matèria, implicarà l'anul·lació de la validesa anual, per la qual cosa, 
l’interessat, haurà de tornar la declaració responsable que servirà per a dues mesos. 
Aquesta restricció estarà en vigor fins que acabe el període normal de crema, el 31 de 
maig.
L’incompliment de les condicions de la crema suposarà la pèrdua de l’autorització 
d’acord amb el que és preveu a l’article 5 del Pla local de cremes.

ZONIFICACIÓ TIPUS DE CREMA PERÍODES 
AUTORITZATS DIES HORARI CONDICIONS PROCEDIMENT

Restes i podes 
agrícoles

Entre el 17 octubre i 
el 31 de maig, tots 
dos inclosos

de 
DILLUNS a 
DIUMENGE

Entre l'orto i  
les 13.00 
hores

A menys de 50 m de 
superfície forestal, 
només amb 
cremadorTot el terme 

municipal de Xixona,  
a menys de 500 m de 
terreny forestal 

Cremes 
agrícoles Cremes 

especials: 
Restes i podes 
només d'olivera 
en verd 

Entre l'1 i el 30 de  
juny, tots dos 
inclosos

de 
DILLUNS a 
DIUMENGE

Des de l'alba i 
fins a les 
11.00 hores 

Mai a menys de 50 
m de superfície 
forestal

S'haurà de presentar 
DECLARACIÓ 
RESPONSABLE davant 
l'Ajuntament, segons 
model aprovat

QUADRE RESUM D’AUTORITZACIONS DEL PLA LOCAL DE CREMES DE 
XIXONA
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Cremes de marges (sempre 
a més de 50 m de la 
muntanya)

Entre el 17 octubre i 
el 31 de maig, tots 
dos inclosos

de 
DILLUNS a 
DIUMENGE 

Des de  l'orto 
fins a les 
13.00 hores

Mai a menys de 50 
m de superfície 
forestal

L'autorització serà vàlida des del 17 d'octubre, o des del dia de la seua presentació en l'oficina de registre de 
l'Ajuntament de Xixona, fins al 31 de maig de cada any, inclosos, sempre que s'accepte l'ús de l'aplicació per al 
control de foc prevista en l'apartat anterior. En cas de no acceptar i comprometre's a l'ús de l'aplicació de control de 
l'activitat de foc, l'autorització serà vàlida per un període de dos mesos a comptar des de la seua presentació en 
l'oficina de registre de l'Ajuntament de Xixona. No es podrà cremar en cap cas entre el Dijous Sant i el dilluns de 
Sant Vicent, tots dos inclosos.

Si per les característiques del terreny (xicoteta propietat, etc.) no fóra possible mantenir aquesta distància, les 
cremes de restes agrícoles, exclusivament, es faran en el lloc de la propietat més allunyat possible amb cremador.
Únicament es podrà cremar quan el nivell d'alerta de risc d'incendis forestals, decretat per l'Organisme competent 
de l'Administració Autonòmica, siga 1, nivell baix-mitjà, i, a més, no bufen vents forts o de ponent o quan les 
condicions meteorològiques així ho aconsellen.
El declarant, sempre abans de cremar, s'informarà d'aquestes condicions de nivell d'alerta de risc d'incendis 
forestals. La consulta es pot fer de les següents maneres:  
• Aplicació per al control de l'activitat de crema, implementada per l'Ajuntament de Xixona
• Pàgina web de l'Ajuntament de Xixona: www.xixona.es, on trobarà un enllaç amb la web del servei 
d'emergències 112
• Pàgina web d'emergències de la Comunitat Valenciana, www.112cv.com
• Twitter d'emergències de la Comunitat Valenciana, twiter gva_112cv
Haurà de portar amb si aquest permís quan s'estiga realitzant la crema i, si escau, comunicar la ubicació, l'inici i 
l'extinció de la crema en l'aplicació de control de cremes que es proporcione per l'Ajuntament de Xixona i a 
comunicar a través del botó d'emergències de l'aplicació, qualsevol incidència que ocórrega durant la crema. 
Romandre vigilant la foguera fins que aquesta es trobe completament extingida. 
Formar un tallafoc al voltant de la zona que es cremarà, que no serà inferior a 2 m, i haurà de disposar dels mitjans 
de suport necessaris per a controlar qualsevol alteració del foc. 
Suspendre, reduir i/o adaptar l'horari de cremes quan la Conselleria competent en matèria de prevenció d'incendis 
forestals així ho considere necessari i es publique l'ordre corresponent en el DOGV.
La responsabilitat per danys a tercers, tant civil com penal, recaurà en el propi peticionari.”

La Sra. López Narbón comenta que al maig passat es va aprovar el Pla local de 
cremes i Conselleria va proposar unes esmenes que s'han inclòs en aquest nou pla. 
Que aquest pla té dues novetats. Es canvia la sol·licitud que ara es renova cada dos 
mesos per una declaració responsable i s'incorpora una aplicació per al control de les 
cremes, que és voluntària, però té beneficis per als qui la utilitzen, serveix per a tot el 
període de cremes i es renova cada cinc anys i no, com ara, cada dos mesos. S'estan 
elaborant uns fullets per a donar publicitat i explicació sobre com utilitzar l'aplicació i 
els beneficis de la seua utilització.

El Sr. Francés Romo (PP) diu que com a usuari ha sigut una pena que l'aplicació no 
estiguera publicitada i que es publicite el més prompte possible, perquè ja estem en 
època de cremes i que li sembla molt interessant.

La Sra. López Narbón contesta que l'aplicació està en ús i es pot utilitzar, però no s'ha 
publicitat perquè no estava aprovat el Pla local de cremes.

La corporació adopta, per unanimitat, acord de conformitat amb la proposta 
transcrita anteriorment.
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5. MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA 
MARQUESINA D'AUTOBÚS A L'AV. JOAN FUSTER, 4 (EXP.2022/72).

A continuació el regidor del Grup Municipal Compromís per Xixona, Lucas Sirvent 
García, sol·licita la retirada d'aquest punt de l'ordre del dia. Per unanimitat s'acorda 
procedir a la seua retirada. 

L’alcaldessa presidenta diu que en la Junta de Portaveus el representant de 
Compromís per Xixona retirava la proposta, per la qual cosa la proposta presentada 
queda retirada.

6. CONTRACTACIÓ.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚM. 
2022/19, DE 12 DE GENER. RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE 
CONTRACTACIÓ INTERPOSAT PER LA MERCANTIL DOALCO, SA, DAVANT DEL 
TRIBUNAL ADMINISTRATIU CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALS. 
EXPEDIENT PER A L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE “CONSTRUCCIÓ DEL 
PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL DE XIXONA” (2018/1871).

El secretari, Alfonso Ramón Calero del Castillo, exposa la resolució de l'Alcaldia núm. 
2022/19, de data 12 de gener de 2022, amb un dictamen favorable de la Comissió 
Municipal de Governació i Urbanisme, en la sessió ordinària, que va tenir lloc el 21 de 
gener de 2022, i que diu:

“Havent presentat DOALCO, SA un recurs especial en matèria de contractació davant 
del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC), Núm. Rec. 
TACRC 1921/2021, contra l'acord del Ple municipal d'aquest Ajuntament de data 25 de 
novembre de 2021, pel qual se li va exigir l'import del 3% del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, per la retirada de la seua oferta per a l'execució de les obres de 
“Construcció del Pavelló Poliesportiu Municipal de Xixona”, aquest Tribunal, en 
aplicació del que s'estableix en l'art. 56,2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP), ha sol·licitat informe a l'òrgan de contractació.

Correspon, en aquest cas, al Ple municipal les competències de l'òrgan de 
contractació, per superar el valor estimat del contracte el 10% dels recursos ordinaris 
del pressupost,en aplicació del que s'estableix en la Disposició addicional segona, 
apartat 1 de la LCSP.

A causa de la urgència en què s'ha d'emetre l'informe, dos dies segons el que es 
disposa en aquest art. 56,2 de la LCSP, fent ús de les atribucions que em confereix 
l'art. 21,1,k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 
emet el següent

DECRET:

Vist l'Informe emès, en data 12 de gener de 2022, pel secretari general de 
l'Ajuntament, que consta en l'expedient i que transcrit literalment és com segueix:
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“INFORME DE SECRETARIA

ASSUMPTE. Recurs especial en matèria de contractació interposat per la mercantil 
DOALCO, SA, davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals. 
Expedient per a l'adjudicaciónde les obres de “Construcció del Pavelló Poliesportiu 
Municipal de Xixona” (Exp. Cont. 2018/1871).

A requeriment del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (en 
endavant TACRC), en compliment del que s'estableix en art. 56,2 de la Llei 9/2017, de 9 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP) i en l'art. 3.3,d),4t del Reial 
decret 128/2018, de 16 de març, de Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb 
Habilitació de Caràcter Nacional, en relació amb el Recurs especial en matèria de contractació 
interposat per la mercantil DOALCO, SA, davant el TACRC, contra l'acord del Ple municipal 
d'aquest Ajuntament de data 25 de novembre de 2021, pel qual se li va exigir l'import del 3% 
del pressupost base de licitació, IVA exclòs, per la retirada 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.

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 TACRC, la pandèmia produïda pel virus del COVID-19, l'atac informàtic ocorregut el 
mes d'abril 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.

Presentades les proposicions per les empreses participants, la Mesa de Contractació va 
establir l'ordre de classificació decreixent d'aquesta i va proposar a l'Òrgan de Contractació, 
l'adjudicació a la mercantil DOALCO, SA, amb CIF núm. A03176286 i amb domicili en av. de 
la Vega, núm. 44 Entr., Orihuela (Alacant).

En aquest cas, en superar el valor estimat del contracte el 10% dels recursos ordinaris 
del pressupost, l'òrgan de contractació és el Ple municipal, en aplicació del que s'estableix en la 
Disposició addicional segona, apartat 1 de la LCSP.

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 a la recepció 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.
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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 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.

El Ple municipal, en la sessió celebrada el dia 25 de novembre de 2021, vist l'informe 
emès pel secretari general de l'Ajuntament, va adoptar acord requerint a la Mercantil DOALCO, 
SA perquè en el termini establit en l'art. 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, ingressara 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 l’“Execució de les obres de construcció del pavelló poliesportiu 
municipal de Xixona”, en concepte de penalitat.

Contra aquest acord, DOALCO, SA va presentar un recurs especial en matèria de 
contractació davant el TACRC, Núm. Rec. TACRC 1921/2021 i,en data 30 de desembre de 
2021, va presentar un escrit en aquest Ajuntament, Núm. Reg. Entr. 2021/6563, sol·licitant la 
suspensió de l'execució de l'acord del Ple municipal de 25 de novembre de 2021, fins que el 
TACRC es pronuncie sobre la mesura cautelar de suspensió sol·licitada al Tribunal.

En el seu recurs, la mercantil DOALCO, SA, resumidament, al·lega:

a) Que aquest Ajuntament no l’ha informat dels recursos que caben contra l'acord 
impugnat, la qual cosa construeix una il·legalitat i suposa una situació d'indefensió.

b) En repetides ocasions, DOALCO, SA, expressa en el seu escrit que es tracta d'un 
contracte de serveis.

c) Que el recurs s'interposa en aplicació del que s'estableix en l'art. 44,2,b) de la LCSP.

d) Que aquest recurs gira completament al voltant de l'art. 158 de la LCSP i el dret de 
retirada de l'oferta que aquest regula en favor del licitador.

e) Que l'acord del Ple municipal d'aquest Ajuntament, de data 25 de novembre de 2021 
és nul de ple dret i, per tant, no procedeix la imposició de la penalitat i que, a més, no concorre 
cap element culpós per part de DOALCO.

f) Finalment, sol·licita en altressí, la suspensió cautelar de l'acord adoptat per aquest 
Ajuntament, pel qual se li imposa la penalitat referida.

Amb aquests antecedents, resulta necessari efectuar les consideracions següents:

2. Pel que fa al fet que aquest Ajuntament no l’ha informat dels recursos que caben 
contra l'acord impugnat, la qual cosa construeix una il·legalitat i suposa una situació 
d'indefensió.
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Aquest Ajuntament, per problemes sorgits per a enviar la notificació de l'acord que es 
recorre per mitjans electrònics, va notificar el citat acord a la recurrent per mitjà de correu 
certificat, amb justificant de recepció. Pel que sembla, per error, es va remetre una certificació 
de l'acord adoptat, en lloc de remetre la notificació, per la qual cosa, en aquest cas, 
efectivament, no tindria posat el “peu de recurs” amb la informació sobre els recursos que 
legalment caldria interposar.

Però en relació amb l'anterior, l'art. 40, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (en endavant LPACAP), 
estableix:

“2. Tota notificació (…) haurà de contenir el text íntegre de la resolució, amb indicació de si 
posa fi o no a la via administrativa, l'expressió dels recursos que procedisquen, si escau, en via 
administrativa i judicial, l'òrgan davant el qual hagueren de presentar-se i el termini per a 
interposar-los (…).

3. Les notificacions que, contenint el text íntegre de l'acte, ometeren algun dels altres requisits 
previstos en l'apartat anterior, faran efecte a partir de la data en què l'interessat realitze 
actuacions que suposen el coneixement del contingut i abast de la resolució o acte objecte de la 
notificació, o interpose qualsevol recurs que procedisca”.

Per tant, la notificació efectuada de l'acord que es recorre no constitueix cap il·legalitat i 
ha fet efecte a partir de la data en la qual s'ha interposat aquest recurs. Tampoc es pot al·legar 
indefensió, perquè DOALCO ha interposat aquest recurs en el qual ha pogut al·legar quant ha 
considerat oportú.

3.Sobre la classificació del contracte.

En repetides ocasions, la recurrent expressa en el seu escrit que es tracta d'un contracte 
de serveis. Ha de tractar-se d'un error involuntari. Aquest contracte és clarament un contracte 
d'obres, en aplicació del que s'estableix en l'art. 13 de la LCSP, ja que té per objecte

“La realització, per qualsevol mitjà, d'una obra que complisca els requisits fixats per l'entitat 
del sector públic contractant que exercisca una influència decisiva en el tipus o el projecte de 
l'obra”.
I l'apartat 2 d'aquest art. disposa que

“Per «obra» s'entendrà el resultat d'un conjunt de treballs de construcció o d'enginyeria civil, 
destinat a complir per si mateix una funció econòmica o tècnica, que tinga per objecte un bé 
immoble”.

Per tant, la classificació d'aquest contracte és la de contracte d'obres.

4. Sobre l'aplicació del que s'estableix en l'art. 44,2,b) de la LCSP per a la interposició 
d'aquest recurs.

És de reconèixer l'esforç realitzat per la recurrent per a intentar justificar que l'objecte 
d'aquest recurs, la imposició de la penalitat establida en l'art. 150,2 de la LCSP, és una de les 
actuacions compreses en l'art. 44, 2, b) d'aquesta Llei, intentant amb això que aquest precepte es 
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convertisca en una espècie d'assegurança a tot risc per als licitadors en l'expedient de 
contractació, perquè aquest expedient gira, tot ell, sobre l'adjudicació, és a dir, l'expedient de 
contractació es tramita amb la finalitat d'adjudicar el contracte a l'oferta més avantatjosa i si, en 
aquest cas, l'acord recorregut incideix en la impossibilitat de continuar el procediment, és 
perquè la mercantil recurrent, voluntàriament i expressament va retirar la seua oferta, abans de 
pronunciar-se l'òrgan de contractació d'aquest Ajuntament sobre l'adjudicació o no a aquesta.

Tampoc se li ha produït indefensió perquè, com s'ha dit abans, s'ha recorregut, ni ha 
justificat que se li haja causat un perjudici irreparable als seus drets i interessos legítims.

A més, si el legislador haguera volgut que el precepte invocat per la recurrent 
(art.44,2,b) LCSP) tinguera la consideració d'una espècie de “calaix de sastre” on tinguera 
cabuda tota la tramitació de l'expedient de contractació, així ho hauria plasmat en la Llei i no ho 
ha fet. A més, no tindrien sentit els apartats, de l'a) a l’f) de l'apartat 2 de l'art. 44 de la LCSP, 
que estableix quines actuacions de l'expedient de contractació són objecte d'aquest recurs 
especial.

No hi ha dubte, per tant, que entre les actuacions objecte d'aquest recurs no està la 
imposició de la penalitat establida en l'art. 150,2 de la LCSP, per no omplir en el termini establit 
en la Llei i en el Plec de condicions administratives particulars (en endavant PCAP), el 
requeriment de presentar la documentació establida en aquest Plec, per la qual cosa aquest 
recurs no s'ha d'admetre, en aplicació del que s'estableix en l'art. 22,1,4t del Reial decret 
814/2015, d'11 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments especials de 
revisió de decisions en matèria contractual i d'organització del Tribunal Central de Recursos 
Contractuals.

5. Sobre l'errònia aplicació del que s'estableix en l'art. 158 de la LCSP i el dret de 
retirada de l'oferta que aquest regula en favor del licitador, el Principi General del 
Dret que “ningú pot anar contra els seus propis actes” i les conseqüències de la 
retirada de l'oferta: l'aplicació de l'art. 150,2 de la LCSP

Ningú ha negat el dret de DOALCO, com a licitador, de retirar la seua oferta, establit en 
l'art. 158,4, en relació amb l'apartat 2 d'aquest precepte, en les condicions establides en aquest, 
ni 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, quan la retirada siga justificada.

La recurrent fa un gran esforç a intentar justificar la retirada de la seua oferta en el que 
s'estableix en l'art. 158 de la LCSP, això és, en el temps transcorregut des de l'obertura de les 
proposicions i l'adjudicació i, fins i tot, en el motiu Preliminar del seu escrit de recurs, 
textualment indica:

“Ja avancem al TACRC que aquest recurs gira completament al voltant de l'art. 158 de la 
LCSP i del dret de retirada d'oferta que aquest regula en favor del licitador”.

També en què l'acord del Ple municipal d'aquest Ajuntament, de data 25 de novembre 
de 2021 és nul de ple dret i, per tant, no procedeix la imposició de la penalitat DOALCO 
perquè, a més, no concorre cap element culpós per part seua.
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Per a això dedica pàgines i pàgines, amb gran profusió literària i Jurisprudència, arribant 
en aqueix intent fins i tot a realitzar impertinents expressions en pla groller i descortès, per a les 
quals aquest Ajuntament es reserva, per descomptat, les accions que, en el seu cas, li puguen 
correspondre, com“que l'Ajuntament, guiat per un descarat afany recaptatori, ha fet cas omís a l'article 
158 de la LCSP per a així intentar cobrar il·legalment de la meua representada la quantitat de 
100.386,91, quan les autoritats i funcionaris d'aqueix Ajuntament saben perfectament que la retirada de 
l'oferta (…) està completament emparada pel referit precepte…”; o que “Aqueix comportament flagrant 
dolós per part de l'Ajuntament…”.

Però la recurrent, en el seu escrit de recurs, passa absolutament de reüll sobre la 
fonamentació de l'acord que es recorre, és a dir, l'aplicació del que es disposa en elart. 150, 2 de 
la LCSP, en l'art. 25 del PCAP que regeix en aquesta licitació i el Principi General del Dret que 
“ningú pot anar contra els seus propis actes”.

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 (…).
…/…
4. De no produir-se l'adjudicació dins dels terminis assenyalats, els licitadors tindran dret a 
retirar la seua proposició (…)”.

Des de l'obertura de l'últim sobre de la licitació, 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 a presentar la documentaciónpor el que ara, dos 
anys després, no pot actuar en contra dels seus propis actes.

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:
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“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 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 fer-ho, 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, al·lega també la recurrent la tendència alcista dels costos de les matèries 
primeres, però el que no refereix en el seu escrit de recurs és que en la seua oferta econòmica, 
que s'adjunta a aquest informe com a document número 6, DOALCO va proposar unes millores, 
per import total de sis-cents quaranta-cinc mil dos-cents noranta-nou euros, amb trenta-un 
cèntim d'euro (645.299,31 €), que és el que avui fa realment inviable l'execució del contracte 
segons la proposició oferida per DOALCO, perquè sense aquestes millores, l'execució, fins i tot 
a pesar la tendència alcista dels costos de les matèries primeres, podria ser viable.

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 i l'aplicació del que es disposa en l'art. 150,2 de 
la LCSP, que 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 del següent 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 omplir-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 no és que no es presentara la documentació 
requerida, que ja és motiu per a l'aplicació de l'art. 150,2 de la LCSP, sinó la proposició va ser 
expressament retirada després de la notificació del requeriment per a presentar la referida 
documentació.

Per tant, no estant justificada la retirada de la documentació per part de DOALCO, SA, 
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,el Ple municipal, com a òrgan de contractació, 
en aplicació del que s'estableix en l'art. 150,2 de la LCSP i en l'art. 25 del PCAP i, en 
compliment de l'acord adoptat en la sessió de 23 de setembre de 2021, va requerir al licitador, la 
Mercantil DOALCO, SA, perquè fera 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 la quantitat cent mil tres-cents vuitanta-nou euros, amb noranta-un 
cèntims (100.389,91 €).

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

6. Sobre la mesura cautelar de suspensió sol·licitada.

La recurrent, en altressí, sol·licita la mesura cautelar de suspensió de l'acord que es 
recorre, mesura que correspon adoptar al TACRC.

No obstant això, com la recurrent ha presentat en aquest Ajuntament un escrit 
acompanyant aquest recurs i sol·licitant la suspensió de qualsevol actuació recaptatòria d'aquest 
acord, fins que recaiga resolució ferma respecte a la mesura cautelar referida en l'apartat 
anterior, aquest Ajuntament resoldrà sobre la suspensió del referit acord en la forma sol·licitada.

7. Conclusió.

Per tot l'anterior s'ha d'inadmetre aquest recurs, per no tractar-se l'acte recorregut 
d'una actuació objecte del mateix (art. 44,2 LCSP) o, en el seu cas, desestimar-lo pels 
motius exposats en el cos d'aquest informe.
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8. Competència per a resoldre sobre aquest informe.

En aplicació del que s'estableix en l'art. 56,2 de la LCSP, aquest informe s'ha d'emetre 
per l'òrgan de contractació. En correspondre al Ple municipal les competències de l'òrgan de 
contractació, pel preu d'aquest contracte (D. A. 2a,1 LCSP) i, donada la urgència en què s'ha 
d'emetre, dos dies, segons el que es disposa en aquest article, en aplicació del que s'estableix en 
l'art. 21,1,k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, s'emetrà 
per Decret de l'Alcaldia, havent de donar compte al Ple municipal, en la pròxima sessió que se 
celebre, per a la seua ratificació. 

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

Xixona, a la data de la signatura electrònica

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

Per tot l'anterior, fent ús de les facultats que em confereix l'art. 21,1,k) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 

RESOLC:

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

SEGON.- donar compte d'aquesta resolució al Ple municipal, com a òrgan de 
contractació per a l'execució de les obres de “Construcció del pavelló poliesportiu 
municipal de Xixona”, en la pròxima sessió quetinga lloc perquè es ratifique.

TERCER.- donar trasllat de la present resolució al Tribunal Administratiu Central de 
Recursos Contractuals.”

L’alcaldessa cedeix la paraula al secretari qui comenta que la Mercantil DOALCO va 
interposar un recurs especial en matèria de contractació, davant del Tribunal 
administratiu central de recursos contractuals, contra l'acord del Ple municipal pel qual 
se li imposava una penalitat del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, de 
l'obra del pavelló poliesportiu, per no haver presentat la documentació requerida, en 
ser proposat com a adjudicatari.

Diu que la llei estableix un termini de només dos dies per a remetre l'expedient al 
Tribunal, que ha d'anar acompanyat d'un informe de l'òrgan de contractació, que en 
aquest contracte, com s'ha dit moltes vegades, és el Ple municipal i per això es va 
remetre amb un decret de l'Alcaldia que ha de ser ratificat pel Ple.

El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) diu que s'abstindran, per no anar en 
contra dels interessos de l'Ajuntament.
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El Sr. Francés Romo (PP) diu que el seu grup votarà a favor, perquè cal defensar els 
interessos de l'Ajuntament, però que no estan a favor del pavelló i que estem en 
aquesta situació per haver tardat tant en la tramitació del pavelló, que es va aprovar 
amb presses i amb el canvi de l'equip de govern ha passat el que ha passat.

L’alcaldessa agraeix que es defensen els interessos municipals.

La corporació aprova per onze vots a favor (5 PSOE, 3 Cs Xixona, 2 PP i 1 MX-
AM ) i dues abstencions (2 Compromís per Xixona), acord de ratificar la 
resolució núm. 2022/19, de data 12 de gener.

7. CONTRACTACIÓ.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚM. 
2022/20, DE 12 DE GENER. EXECUCIÓ DE LES OBRES DE “CONSTRUCCIÓ DEL 
PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL DE XIXONA”. SUSPENSIÓ DEL 
PROCEDIMENT RECAPTATORI PER IMPOSICIÓ DE PENALITATS A LA 
MERCANTIL DOALCO, SA (2018/1871).

El secretari, Alfonso Ramón Calero del Castillo, exposa la resolució de l'Alcaldia núm. 
2022/20, de data 12 de gener de 2022, amb un dictamen favorable de la Comissió 
Municipal de Governació i Urbanisme, en la sessió ordinària, que va tenir lloc el 21 de 
gener de 2022, i que es transcriu a continuación:

«El Ple d'aquesta corporació, en sessió del dia 25 de novembre de 2021, va acordar 
requerir a la mercantil DOALCO, SA, perquè en el termini establit en l'art. 62 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ingressara 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, en 
concepte de penalitat en haver retirat la seua oferta presentada en el seu moment a la 
licitació per a l'execució de les obres de construcció del pavelló poliesportiu municipal 
de Xixona.

La mercantil DOALCO, SA, en data 30 de desembre de 2021 i número de 
registred'entrada: 2021/6563, presenta escrit en el qual comunica a aquest Ajuntament 
que ha interposat un recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal 
Administratiu Central de Recursos Contractuals, en considerar que el citat acord 
plenari pel qual se li imposen penalitats és lesiu als seus drets i interessos, i sol·licitant 
a aquest Ajuntament que s'abstinga de desenvolupar cap actuació executiva d'aquest 
acord fins almenys no recaiga resolució ferma respecte de la mesura cautelar que s'ha 
sol·licitat davant aquest Tribunal.

Vist l'informe jurídic emès en data 12 de gener de 2022 pel secretari general de 
l'Ajuntament. 

Considerant que l'òrgan competent per a resoldre sobre la suspensió sol·licitada és 
l'òrgan de contractació. En correspondre al Ple municipal les competències de l'òrgan 
de contractació, pel preu d'aquest contracte (D. A. 2a,1 LCSP) i, donada la urgència en 
què s'ha d'emetre, perquè la resolució s'ha de remetre al TACRC juntament amb 
l'informe i l'expedient, en el termini de dos dies segons el que es disposa en l'art. 56,2 
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de la LCSP i fent ús de les facultats que em confereix l'art. 21,1,k) de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 

RESOLC:

PRIMER.- suspendre cautelarment, fins que se substancie el recurs especial en 
matèria de contractació interposat per la mercantil DOALCO, SA davant el Tribunal 
Administratiu Central de Recursos Contractuals, l'acord adoptat pel Ple d'aquesta 
corporació, en la sessió del dia 25 de novembre de 2021, pel qual es requeria a la 
citada mercantil perquè en el termini establit en l'art. 62 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, ingressara 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, en concepte de penalitat, en haver 
retirat la seua oferta presentada en el seu moment a la licitació per a l'execució de les 
obres de construcció del pavelló poliesportiu municipal de Xixona. 

SEGON.- comunicar aquesta resolució al Departament de Gestió Tributària i Altres 
Ingressos d'aquest Ajuntament-Intervenció Municipal.

TERCER.- notificar aquest acord a la mercantil DOALCO, SA.

QUART.- donar compte d'aquesta resolució al Ple municipal, com a òrgan de 
contractació en la pròxima sessió que tinga lloc perquè es ratifique.»

L’alcaldessa presidenta cedeix la paraula al secretari qui comenta que la mercantil 
DOALCO, després de presentar el recurs comentat en el punt anterior, en el qual 
sol·licita la suspensió de l'acord municipal que li imposa la penalitat del 3% del 
pressupost base de licitació, i en el qual va sol·licitar la suspensió d'acord municipal 
fins a la resolució del recurs, va presentar un escrit en aquest Ajuntament sol·licitant, 
així mateix, la suspensió de l'acord d'imposició de la penalitat, fins que el tribunal 
resolga el recurs. Aquesta suspensió l'ha d'atorgar l'òrgan de contracctació que en 
aquest cas és en Ple municipal. Donada la urgència en la suspensió sol·licitada, es va 
acordar per decret de l'Alcaldia, havent-se de ratificar pel Ple.

La corporació aprova per onze vots a favor (5 PSOE, 3 Cs Xixona, 2 PP i 1 MX-
AM) i dues abstencions (2 Compromís per Xixona), acord de ratificar la resolució 
núm. 2022/20, de data 12 de gener. 

8. CONTRACTACIÓ.- SOL·LICITUD EFECTUADA PER LA MERCANTIL ASCH, 
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SL, PER A LA REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE 
PREUS DEL PROJECTE PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 
“CONSTRUCCIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL DE XIXONA” (EXP. 
2018/1871).

Novament el secretari, Alfonso Ramón Calero del Castillo, exposa la proposta de la 
Regidoria d'Esports, de data 13 de gener de 2022, amb un dictamen favorable per la 
Comissió Municipal de Governació i Urbanisme, en la sessió ordinària del dia 21 de 
gener de 2022, i que és del següent tenor literal:
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“Aquest Ajuntament està tramitant l'expedient per a l'adjudicació del contracte les 
obres de “Construcció del Pavelló Poliesportiu Municipal de Xixona”, amb un import de 
4.049.059,70 €, IVA inclòs. Presentades les ofertes per les empreses participants i 
qualificades aquestes, la Mesa de Contractació va proposar al Ple municipal, òrgan de 
contractació en aquest cas, l'adjudicació a la Mercantil DOALCO, SA i el Ple, en la 
sessió celebrada en data 23 de setembre de 2021, va adoptar acord formulant 
proposada d'adjudicació a aquesta mercantil, requerint-la perquè aportara la 
documentació exigida en Plec de condicions (PC). En data 6 d'octubre de 2021, 
DOALCO, va presentar escrit en el qual comunicava que retirava la seua oferta, en 
aplicació del que s'estableix en l'art. 158,4 de la LCSP i de l'art. 27 del PCAP.

Davant d’aquesta situació, en data 8 d'octubre de 2021, es va comunicar a la mercantil 
classificada en segon lloc “ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SA” (d'ara 
en avant ASCH), via e-mail, que havent retirat DOALCO la seua oferta, se sotmetrà al 
Ple municipal una nova proposta d'adjudicació a favor d'ASCH i se li requerirà perquè 
aporte la documentació corresponent.

En data 28 d'octubre de 2021, Adolfo López Suárez, en nom i representació d'ASCH 
va presentar un escrit a l'Ajuntament en el qual, en resum, al·legava: a) Que han 
transcorregut 32 mesos des de la presentació de la seua oferta i els preus del 
contracte han quedat completament desfasats; b) Que l'increment de preus no es deu 
a una fluctuació puntual, sinó a una tendència alcista, contínua, progressiva i 
persistent; c) Que els preus han de ser actualitzats; d) Que la demora en l'adjudicació 
del contracte no s'ha produït per causes imputables a ASCH; i e) Que és interès i 
voluntat de l'empresa executar l'obra, sempre que s'articulen mecanismes per a pal·liar 
el desequilibri del contracte, derivat de la dilació en la seua adjudicació i altres 
circumstàncies que afecten aquest contracte.

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.- Sol·licitud efectuada per la Mercantil ASCH, INFRAESTRUCTURAS 
Y SERVCICIOS SL, per a la revisió i actualització de preus del projecte 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 i en relació amb la sol·licitud efectuada per la mercantil ASCH, 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, SL (en endavant ASCH), per a la revisió i 
actualització de preus del Projecte per a l'execució de les obres de “Construcció del 
pavelló poliesportiu municipal de Xixona”, s'emet el següent

INFORME:
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1. Antecedents.

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 del Tribunal Administratiu Central de Recursos 
Contractuals, la pandèmia produïda pel virus del COVID-19, l'atac informàtic ocorregut 
el mes d'abril 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 les 
ofertes, 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 que va 
obtenir major puntuació segons el barem de punts establit en el Plec de condicions 
administratives particulars (PCAP), DOALCO, SA. El Ple municipal, en la sessió 
celebrada en data 23 de setembre de 2021, li va requerir la documentació establida en 
aquest plec.

En data 6 d'octubre de 2021, la citada mercantil va retirar la seua oferta, 
al·legant que han transcorregut més de dos anys des de l'obertura de les proposicions 
i que la tendència alcista dels costos en el sector fa impossible mantenir els preus 
oferits en el seu moment (febrer de 2019).

Davant aquesta situació, en data 8 d'octubre de 2021, es va comunicar a 
ASCH, via e-mail, que havent retirat DOALCO la seua oferta, se sotmetrà al Ple 
municipal una nova proposta d'adjudicació a favor d'ASCH i se li requerirà perquè 
aporte la documentació corresponent.

En data 28 d'octubre de 2021, Adolfo López Suárez, en nom i representació 
d'ASCH va presentar escrit a l'Ajuntament en el qual, en resum, al·legava:

a) Que han transcorregut 32 mesos des de la presentació de la seua oferta i els 
preus del contracte han quedat completament desfasats per l'increment desorbitat de 
certes matèries primeres i productes bàsics necessaris per a l'execució de les obres, 
arribant a variacions del 100% i, en alguns casos, com el gas al 450%.

b) Que l'increment de preus no es deu a una fluctuació puntual, sinó a una 
tendència alcista, contínua, progressiva i persistent, per la qual cosa, de mantenir-se la 
contractació sense adoptar una mesura d'equilibri, l'Ajuntament podria estar vulnerant 
els principis de la contractació pública, concretament els arts. 100,2 i 102,3 de la 
LCSP.

c) Que, amb caràcter previ a l'adjudicació del contracte, els preus han de ser 
actualitzats.
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d) Que la demora en l'adjudicació del contracte s'ha produït per causes alienes 
i no imputables a ASCH; i

e) Que és interès i voluntat de l'empresa assumir el compromís d'executar 
l'obra, sempre que s'articulen mecanismes per a pal·liar el desequilibri del contracte, 
derivat de la dilació en la seua adjudicació i altres circumstàncies que actualment 
afecten aquest contracte i que són totalment alienes i no imputables a ASCH.

Amb aquests antecedents, resulta necessari efectuar les següents 
consideracions:

2. L'actualització de preus sol·licitada per ASCH.

L'actualització de preus és una figura que no està regulada en l'actual LCSP, 
però es desprèn del regulat en l'art. 96 del Reial decret 1098/2021, de 12 d'octubre, pel 
qual es va aprovar en Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. Aquest article estableix:

“Reajustament d'anualitats.

Quan per retard en el començament de l'execució del contracte sobre el que es preveu 
en iniciar-se l'expedient de contractació (…) o qualssevol altres raons d'interès públic 
degudament justificades, es produïra desajustament entre les anualitats establides en 
el plec de condicions (…) i les necessitats reals en l'ordre econòmic que el normal 
desenvolupament dels treballs exigisca, l'òrgan de contractació procedirà a reajustar 
les citades anualitats (…) i a fixar les compensacions econòmiques que, si escau, 
procedisquen”.

L'actualització de preus sí ha sigut tractada, a vegades, per la Jurisprudència 
del Tribunal Suprem (TS), podent-se citar les sentències de 15-11-1977, 2-07-2004 i 
17-10-2006 entre altres, distingint l'actualització de preus de la revisió de preus, en 
funció del moment en el qual es poden produir totes dues figures, l'actualització de 
preus abans de la formalització del contracte i la revisió de preus durant l'execució del 
contracte, establint la STS de 2-07-2004 que

“(…) la injustificada demora en l'adjudicació definitiva del contracte retardant-la en més 
de 31 mesos ha alterat sensiblement la reciprocitat de les prestacions existents en el 
contracte, sense cap culpa de les entitats recurrents i sense força major que justifique 
el retard. En efecte, l'Administració pagarà per unes obres que ha declarat que tenen 
un determinat valor a uns preus oferits dos anys i mig abans, i que la pròpia 
Administració reconeix que són inferiors als que haurien d'abonar-se en el moment de 
l'adjudicació (…). Per aquest motiu haja de tenir-se en compte l'institut de l'enriquiment 
injust, en existir un empobriment per part dels constructors, un enriquiment per part de 
l'Administració i falta de causa que justifique l'enriquiment. (…) el desajustament de 
preus o desequilibri financer, una vegada posat de manifest, tant abans del 
perfeccionament del contracte, i en aquest cas naix la ‘actualització de preus’, com 
durant el lapse contractual, en el qual sorgeix a ‘revisió de preus’, donen lloc a la 
corresponent compensació econòmica per part de l'Administració en favor del 
contractista”.

Però aquesta STS s'està referint a un moment de la tramitació de l'expedient de 
contractació posterior a l'adjudicació del contracte i, per això, la sentència comentada 
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es refereix a “abans del perfeccionament del contracte”, és a dir, de la seua formalització, 
de la seua signatura, “actualització de preus” i “durant el lapse contractual”, és a dir, durant 
l'execució del contracte, “revisió de preus”, perquè abans de l'adjudicació del contracte, 
l'empresa no és adjudicatària, no és contractista, és un mer licitador, és a dir, aspirant 
a contractista, perquè l'adjudicació del contracte constitueix la declaració 
administrativa que el contracte correspon, en la seua execució, al contractista 
seleccionat.

3. Sobre el moment procedimental de la sol·licitud d'actualització de preus 
efectuada per ASCH.

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 del següent 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 omplir-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”.

ASCH, en el seu escrit, indica que el moment temporal és rellevant, doncs

“(…) l'alteració de preus s'ha produït una vegada que l'oferent ha resultat adjudicatària 
de l'obra, (…) moment a partir del qual no ha pogut fer ús de la facultat de desistir de 
l'oferta conforme a l'art. 158 LCSP. En cas contrari, aquesta part hauria disposat de 
mecanismes per a deslligar-se de la seua proposició econòmica”.

Això no és així. A ASCH no se li ha adjudicat, encara, el contracte. Únicament, 
se li va comunicar via e-mail, que havent retirat DOALCO la seua oferta, se sotmetrà al 
Ple municipal una nova proposta d'adjudicació al seu favor i se li requerirà perquè 
aporte la documentació corresponent perquè, com s'ha dit abans, fins ara és només un 
licitador, ja que no se li ha adjudicat el contracte. El Ple municipal, com a òrgan de 
contractació, haurà de requerir-li la documentació establida en el PCAP i, si escau, 
adjudicar-li el contracte.

4. Conclusió.

Per l'anterior, s'ha de desestimar la sol·licitud d'ASCH d'actualització de preus, 
perquè aquesta actualització, només es pot efectuar una vegada adjudicat el contracte 
i aquest no li ha sigut adjudicat encara.
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No obstant l'anterior, si ASCH presenta la documentació una vegada requerida, 
aquesta és conforme i acceptada i se li adjudica el contracte, donades les especials 
circumstàncies en les quals s'està tramitant aquest contracte, podrà sol·licitar la 
referida actualització de preus, el reajustament d'anualitats, la modificació del 
contracte o qualssevol altres actuacions que considere oportú, per a pal·liar el 
desequilibri del contracte derivat del temps transcorregut en la tramitació d'aquest 
expedient i fixar les compensacions econòmiques que, si escau, procedisquen.

5. Òrgan competent.

En òrgan competent per a resoldre sobre aquesta sol·licitud 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 el valor estimat d'aquest 
contracte el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, correspon al Ple municipal.

És tot el que he d’informar i que, com sempre, sotmet gustós a qualsevol altre 
informe millor fundat en dret.

Xixona, a la data de la signatura electrònica
El secretari general
Signat: Alfonso Calero del Castell”.

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

ACORDS:

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

SEGON.- desestimar la sol·licitud d'ASCH d'actualització de preus, perquè aquesta 
actualització, només es pot efectuar una vegada adjudicat el contracte i aquest no li ha 
sigut adjudicat encara.

No obstant l'anterior, si se li adjudicara el contracte, la mercantil ASCH 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, SA, podria sol·licitar la referida actualització 
de preus, el reajustament d'anualitats, la modificació del contracte o qualssevol altres 
actuacions que considere oportú, per a pal·liar el desequilibri del contracte derivat del 
temps transcorregut en la tramitació d'aquest expedient i fixar les compensacions 
econòmiques que, si escau, procedisquen.

TERCER.- notificar aquest acord a la mercantil interessada, amb indicació del règim 
de recursos que legalment procedisquen en contra.”

L’alcaldessa presidenta cedeix la paraula al secretari que comenta que la mercantil 
ASCH, la següent en la llista de proposta d'adjudicació del pavelló, ha presentat un 
escrit sol·licitant l'actualització o, en el seu cas, revisió dels preus del projecte del 
pavelló poliesportiu. Comenta el secretari que correspon resoldre al Ple com a òrgan 
de contractació i que es proposa no accedir al sol·licitat, perquè encara no s'ha 
adjudicat el contracte i l'empresa sol·licitant no és més que un mer licitador, quin 
segons la jurisprudència, entre altres la citada per l'empresa, procedeix l'actualització 
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de preus, una vegada adjudicat el contracte i abans de l'inici de les obres i la revisió de 
preus durant l'execució del contracte.

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 abstencions (2 Compromís 
per Xixona i 1 MX-AM). 

9. OBRES PÚBLIQUES I INFRAESTRUCTURES.- PLA D'ACCESSIBILITAT 
INTEGRAL. APARTAT VIARI PÚBLIC (EXP. 2019/1904).

La regidora d'Obres Públiques i Infraestructures, María Teresa Carbonell Bernabeu, 
exposa la proposta, de data 19 de gener de 2022, amb el dictamen favorable per la 
Comissió Municipal de Governació i Urbanisme, en la sessió ordinària del dia 21 de 
gener de 2022, i que diu:

“En data 19 de novembre de 2019, per Resolució de la llavors Regidora d'Urbanisme i 
Habitatge, avui d'Obres Públiques i Infraestructures, es va adjudicar el contracte 
menor per a la redacció del Pla d'Accessibilitat Integral. Apartat viari públic, a INGEMIA 
OFICINA TÉCNICA, SLU.

Des de llavors s'ha realitzat un procés de participació ciutadana, s'ha elaborat la 
documentació corresponent a les diferents fases previstes en el contracte i s'han 
introduït en el document, els suggeriments derivats de les revisions per part dels 
departaments d'infraestructures i de gestió i disciplina.

El dia 8 de novembre de 2021 es va presentar el document complet definitiu que 
refosa la documentació aportada amb anterioritat i el resultat de les últimes revisions.

L'objectiu del Pla és millorar l'accessibilitat, aplicant criteris de disseny i projectant 
solucions que permeten a totes les persones, amb independència de les seues 
possibles discapacitats, desenvolupar-se en el seu mitjà immediat i en l'entorn social, 
almenys sense obstacles que els dificulten o impedisquen el desenvolupament normal 
de les seues activitats quotidianes i socials.

El principal objectiu del Pla és aconseguir que els itineraris urbans, les places i els 
jardins, les zones d'interès turístic, els edificis públics, el transport públic o la 
informació i la comunicació amb l'administració pública, siguen accessibles per a totes 
les persones en el menor temps possible.

La redacció i execució del Pla permet dur a terme una auditoria d'accessibilitat de les 
zones més significatives, per a conèixer el seu estat actual i planificar i dissenyar una 
estratègia política i tècnica perquè el Pla siga econòmicament assumible i 
cronològicament acceptable.

D'altra banda, el Pla persegueix contribuir al compliment del que s'estableix en el Reial 
decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.
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Consta en l'expedient Informe emès per l'arquitecte cap del Departament Tècnic de 
Gestió i Disciplina, en el qual s'indica que el document redactat s'entén complet i dóna 
compliment als requisits establits en el decret d'adjudicació.

Encara que la legislació vigent no estableix un procediment concret per a la tramitació 
del Pla d'accessibilitat, s'ha considerat raonable sotmetre'l a l'aprovació del Ple 
municipal, a fi d'aconseguir un adequat grau d'implicació política en la implementació 
del Pla.

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

PRIMER.- aprovar el Pla d'accessibilitat integral, apartat viari públic, redactat per 
INGEMIA OFICINA TÉCNICA, SLU.

SEGON.- posar el Pla d'accessibilitat integral a la disposició de totes les persones 
interessades, a través de la seua publicació en la web municipal.

TERCER.- comunicar el present acord a INGEMIA OFICINA TÉCNICA, SLU, i a 
l'Oficina Tècnica municipal.”

La Sra. Carbonell Bernabeu explica la proposta. Diu que en aquest cas només està 
desenvolupat allò relatiu al viari públic. Falten els edificis públics i el transport públic. 
Diu que el document considera moltes accions i un resum de com ha de dur-se a 
terme i recomanacions quant a millora d'accés a edificis i vies d'ús públic. Que el Pla 
és per a 2022 a 2026 i suposa 2.748.500 € d'inversió i que es pretén fer una exposició 
al públic en El Teatret.

Obert el torn d'intervencions, el Sr. Ros Planelles (MX-AM) pregunta si aquest Pla té a 
veure amb l'ARRU del barri antic.

Contesta la Sra. Carbonell Bernabeu que és diferent, perquè estem obligats a fer plans 
d'accessibilitat per a les nostres vies públiques, però pot coincidir alguna actuació, 
perquè en l'ARRU també està prevista la millora d'algunes vies públiques, però no tot 
coincideix.

L’alcaldessa diu que s'han de coordinar aquest pla i l'ARRU.

El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) diu que és un Pla llarg i costós i 
pregunta si està previst que es puguen demanar subvencions.

Contesta la Sra. Carbonell Bernabeu que se sol·licitaran totes les ajudes possibles. 
Que algunes actuacions previstes estan ja contemplades en l'ARRU i en unes altres, 
com el Barranc de la Font, s'han de demanar ajudes a la Diputació.

El Sr. Francés Romo (PP) diu que moltes de les actuacions són de manteniment diari 
d'un municipi, que s'ha plasmat el dia a dia del manteniment dels carrers, el mobiliari 
urbà, etc.
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Contesta la Sra. Carbonell Bernabeu que caldrà actuar segons les necessitats de la 
via i que, per exemple, el mobiliari urbà, no tot compleix la normativa vigent i en el Pla 
s'indica que és el que cal fer.

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

10. INTERVENCIÓ.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA REGIDORIA 
DELEGADA D'HISENDA, ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA NÚM. 
2021/1464, DE 30 DE DESEMBRE, SOBRE SOL·LICITUD DE PRÒRROGA EN 
L'ELABORACIÓ I APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2020 (EXP. 2021/1900).

A continuació el regidor delegat d'Hisenda, Administració Financera i Tributària, 
Ricardo Mira García, dóna compte de la resolució núm. 2021/1464, de data 30 de 
desembre, amb un dictamen favorable de la Comissió Municipal d'Hisenda, Especial 
de Comptes i Educació, en la sessió ordinària, que va tenir lloc el 21 de gener de 
2022, i que es transcriu a continuació:

“El mes de març passat, una vegada acabat l'expedient de liquidació del Pressupost 
de 2020, es va procedir per part de la tècnica d'Intervenció a iniciar el procediment 
d'elaboració del Compte General d'aquest exercici.

Durant la nit del dia 16 i la matinada del dia 17 d'abril de 2021, es va produir un atac al 
sistema informàtic d'aquest Ajuntament, de tipus “Ransomware Ryuk”, que va afectar 
la totalitat de la infraestructura i equips informàtics, a les aplicacions i serveis que 
funcionaven a través de xarxes, a tota la informació obrant en els sistemes municipals 
d'informació i comunicació, als serveis del Centre de Processament de Dades (CPD), a 
les còpies de seguretat i a dotze equips d'usuaris.

Avui en dia, encara que ja s'ha recuperat gran part de la comptabilitat perduda del 
2021, encara no s'ha pogut començar a reconstruir la dels exercicis anteriors, ni s'ha 
recuperat res del treball d'elaboració del compte general realitzat fins al moment de 
l'atac a excepció de la Liquidació del Pressupost. És per això que és impossible, de 
moment, elaborar el Compte General del 2020.

Aquests termes ja es van comunicar a diferents organismes que pogueren veure's 
afectats en data 29 de juny. 

Consta en l'expedient informe de la Intervenció d'aquest ajuntament que constata 
aquests termes.

D'altra banda, d'acord amb el que s'estableix per l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 
de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana “Les bases 
reguladores i les convocatòries d'ajudes o subvencions a les entitats locals que 
s'aproven i convoquen per la Generalitat, contemplaran com a requisit per al seu 
pagament, acreditació d'estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició 
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dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la 
normativa aplicable”.

Per tot l'anteriorment relacionat, RESOLC:

PRIMER.- sol·licitar a la Sindicatura de Comptes que tinga en compte la gravetat 
d'aquestes circumstàncies excepcionals i se'ns concedisca una pròrroga extraordinària 
del termini per al compliment de l'esmentada obligació, per a això s'adjunta a aquesta 
resolució l'informe emès per la Intervenció municipal.

SEGON.- comunicar a la Generalitat València, la sol·licitud d'aquesta pròrroga a 
l'efecte del que s'estableix en l'art. 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la 
Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana

TERCER.- donar compte d'aquesta resolució en la pròxima sessió plenària que tinga 
lloc.”

El Sr. Mira García comenta que no és obligatori sotmetre al Ple aquesta qüestió, però 
és important que es conega la situació actual i com s'està actuant. Per l'atac informàtic 
no ha sigut possible elaborar el Compte General i remetre’l a la Sindicatura de 
Comptes. S'ha demanat una pròrroga extraordinària a la Sindicatura de Comptes i s'ha 
comunicat a la Presidència de la Generalitat, perquè la Llei de Règim local de la 
Comunitat Valenciana exigeix, per a pagar les subvencions, que s'haja comunicat el 
Compte General a la Sindicatura de Comptes.

Que aquesta situació ha sigut sobrevinguda i que s'ha sol·licitat una reunió a la 
Sindicatura de Comptes i al Conselll per a intentar donar una solució a aquest 
assumpte.

La corporació queda assabentada.

11. INTERVENCIÓ.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA REGIDORIA 
DELEGADA D'HISENDA, ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA NÚM. 
2021/1470, DE 30 DE DESEMBRE, SOBRE L'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA 
DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'EXERCICI 2021 EN L'EXERCICI 2022 (EXP. 
2021/1938).

Seguidament el regidor delegat d'Hisenda, Administració Financera i Tributària,  
Ricardo Mira García, dóna compte de la resolució núm. 2021/1470, de data 30 de 
desembre, amb un dictamen favorable de la Comissió Municipal d'Hisenda, Especial 
de Comptes i Educació, en la sessió ordinària, que va tenir lloc el 21 de gener de 
2022, i que és del següent tenor literal:

“Atès que no resulta possible complir, abans del 31 de desembre, els tràmits 
necessaris perquè el Pressupost del pròxim exercici entre en vigor l'1 de gener 
de 2022.
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Vist l'informe d'Intervenció de data 30 de desembre de 2021, sobre la pròrroga per a 
l'any 2022 del Pressupost municipal actualment en vigor i les baixes de crèdits 
improrrogables que procedeixen.

Vist que amb data 30 de desmbre de 2021, es va emetre informe sobre el càlcul de 
l'Estabilitat Pressupostària i la Sostenibilitat Financera.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe-proposta de Secretaria, i 
de conformitat amb el que s'estableix en els articles 169.6 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, i 21.4, segon paràgraf, del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril,

RESOLC:

PRIMER.- procedir a la pròrroga el pressupost per a l'any 2022, amb el contingut 
assenyalat en informe d'Intervenció de data 30 de desmbre de 2021.

SEGON.- donar compte de la present Resolució al Ple en la pròxima sessió que tinga 
lloc.”

El Sr. Mira García diu que, com no s'ha aprovat el Pressupost de 2022, s'ha prorrogat 
el de l'any 2021, excepte les inversions completades en 2022.

El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) pregunta si tindrem més ingressos 
que en 2021. El Sr. Mira García contesta que seran els mateixos.

El Sr. Arques i Galiana pregunta com està l'execució pressupostària del pressupost 
anterior. Contesta el Sr. Mira García que queda alguna despesa per comptabilitzar i 
que ha sigut l'any en què més despeses s'han comptabilitzat. Quant als ingressos cal 
esperar a recuperar la comptabilitat.

El Sr. Arques i Galiana li diu que quan puga li facilite les dades.

El Sr. Francés Romo (PP) pregunta si és el pressupost definitiu de 2022. El Sr. Mira 
García contesta que fins que no s'aprove no ho és.

El Sr. Francés Romo (PP) pregunta si s'està treballant amb un altre pressupost 
anterior.

El Sr. Mira García contesta que es va perdre absolutament la comptabilitat després de 
l'atac informàtic. Posteriorment es va treballar en un de nou que podria aguantar dos o 
tres anys, i que es preveu la pujada de les retribucions dels funcionaris i treballadors 
laborals.

El Sr. Francés Romo diu que el dia a dia està contemplat, però que la crítica del PP és 
que havent-hi una situació estable no es treballe en un pressupost nou. Que és més 
còmode no treballar en un pressupost realista, amb les inversions que s'han de fer i 
que després vindran les inversions en modificacions de crèdit i se sotmetran al Ple per 
urgència. Acaba dient que comprèn les dificultats, però que un govern estable ho té 
fàcil per a presentar un pressupost.

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

Código Seguro de Validación 1e79b28950f5429b9de0a7213ec04bb1001

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

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

F
ir

m
a 

1 
d

e 
1

A
lf

o
n

so
 R

am
ó

n
 C

al
er

o
 d

el
C

as
ti

llo
21

/0
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 

47

Contesta el Sr. Mira García que el problema és el concepte que té la gent del que és 
un pressupost d'un Ajuntament com el de Xixona, on el 40-45% del pressupost són 
despeses corrents i que per a un pressupost nou farien falta recursos que no tenim i el 
resultat seria el mateix. Que l'últim pressupost, el de 2018 va durar fins començat el 
2021.

L’alcaldessa acaba dient que sempre hi ha temps per a incorporar recursos al 
pressupost.

La corporació queda assabentada.

12. INTERVENCIÓ.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA REGIDORIA 
DELEGADA D'HISENDA, ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA NÚM. 
2022/78, DE 20 DE GENER, SOBRE L'ALÇAMENT DE NOTES D'OBJECCIÓ 
FORMULATS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL (EXP. 2021/1951).

Novament el regidor delegat d'Hisenda, Administració Financera i Tributària, Ricardo 
Mira García, dóna compte de la resolució de la Regidoria Delegada d'Hisenda núm. 
2022/78, de data 20 de gener, amb un dictamen favorable de la Comissió Municipal 
d'Hisenda, Especial de Comptes i Educació, en la sessió ordinària, que va tenir lloc el 
21 de gener de 2022, i que diu:

“Vistos les objeccions materialitzades en els informes d'Intervenció de 19/01/2022, en 
relació amb la proposta de reconeixement d'obligació formulada per l'alcaldessa de la 
mateixa data, per la qual s'interessa l'aprovació de diverses factures incloses en la 
relació F/2021/87 per import brut total de 288.673,32 € a favor de la les següents 
empreses, i a fi de no perjudicar els interessos del proveïdor corresponent i segons 
l'art. 217 del TRLHL, R.D.2/2004, de 5 de març, on s'estableix que correspondrà a 
l'alcalde de la corporació la resolució de les discrepàncies quan l'objecció no es base 
en insuficiència o inadequació del crèdit i l'aprovació de la despesa siga de la seua 
competència.
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Núm. 
Ordre

Núm. 
d'entrada Núm. de document Data doc. Import total Tercer Nom Text explicatiu Aplic.

1 F/2021/1170 FAV-21300-001167 30/04/21 8.454,88 € B59383596 ABS INFORMÁTICA, 
SL

FACTURA Núm. 1167 ABSIS. MANT. I 
SUPORT APLICACIONS INFORMÀTIQUES 

ÀREES D'INTERVENCIÓ I SECRETARIA DE 
FEBRER A ABRIL

2021       920 22799

2 F/2021/1201 FAV-21100-002000 17/05/21 3.502,95 € B41632332

AYTOS 
SOLUCIONES 

INFORMÁTICAS, 
SLO

FACTURA Núm. 2000 AYTOS. 
MANTENIMENT I SUPORT DE LES 

APLICACIONS INFORMÀTIQUES DES DE 
FEBRER FINS A MAIG

2021       920 22799

3 F/2021/1242 FVN-VIT032106-
0007 07/06/21 15.472,51 € B42626937

VERNE 
INFORMATION 

TECHNOLOGY, SL
FACTURA Núm. 2106-0007 VERNE. 

ADQUISICIÓ LLICÈNCIES SQL I CALS 2021       920 62601

4 F/2021/1380 FVS-VIT03-2106-
0037 30/06/21 42.596,55 € B42626937

VERNE 
INFORMATION 

TECHNOLOGY, SL

FACTURA Núm. 2106-0037 VERNE. 
ADQUISICIÓ MAQUINARI CPD 2021       920 62601

5 F/2021/1381 FVN-VIT032106-
0049 30/06/21 3.823,27 € B42626937

VERNE 
INFORMATION 

TECHNOLOGY, SL

FACTURA Núm. 2106-0049 VERNE. 
ADQUISICIÓ PER A CÒPIES DE 

SEGURETAT EN CALENT
2021       920 62601

6 F/2021/1382 FVN-VIT032106-
0048 30/06/21 1.738,55 € B42626937

VERNE 
INFORMATION 

TECHNOLOGY, SL

FACTURA Núm. 2106-0048 VERNE. 
SANEJAMENT CABLEJAT RACK EXISTENT 2021       920 62601

7 F/2021/1782 FVN-VIT032107-
0014 22/07/21 8.249,60 € B42626937

VERNE 
INFORMATION 

TECHNOLOGY, SL

FACTURA Núm. FVN-VIT032107-0014 
VERNE. SUBMINISTRAMENT SWITCHS I 

CONFIGURACIÓ
2021       920 62601

8 F/2021/1820 FAV-21300-001751 31/07/21 8.454,88 € B59383596 ABS INFORMÁTICA, 
SL

FACTURA Núm. 1751 ABSIS. 
MANTENIMENT I SUPORT APLICACIONS 

INFORMÀTIQUES DE MAIG A JULIOL 2021       920 22799
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Núm. 
Ordre

Núm. 
d'entrada Núm. de document Data doc. Import total Tercer Nom Text explicatiu Aplic.

9 F/2021/1997 Emit- 7499 17/08/21 13.595,53 € A28007268
GENERALI ESPAÑA, 
SA DE SEGUROS Y 

RESEGUROS

FACTURA Núm. 7499 GENERALI. 
ASSEGURANÇA DE VIDA INNOMINAT DE 

01/06/21 A 01/06/22
2021       221 16205

10 F/2021/2155 FAV-21100-003678 31/08/21 3.502,95 € B41632332

AYTOS 
SOLUCIONES 

INFORMÁTICAS, 
SLO

FACTURA Núm. 3678 AYTOS. 
MANTENIMENT I SUPORT APLICACIONS 

INFORMÀTIQUES DEL 01/06 Al 31/08
2021       920 22799

11 F/2021/2289 FVN-VIT032109-
0021 21/09/21 637,59 € B42626937

VERNE 
INFORMATION 

TECHNOLOGY, SL

FACTURA Núm. 2109-0021 VERNE. 
SUBMINISTRAMENT SONICWAL NSM 

REPORT
2021       920 62601

12 F/2021/2330 FAV-21300-001944 30/09/21 12.906,67 € B59383596 ABS INFORMÁTICA, 
SL

FACTURA 1944 ABS INFORMATICA. 
MANTENIMENT I SUPORT DEL 18/02/21 a 

30/09/21.
2021       920 22799

13 F/2021/2331 FAV-21100-004094 30/09/21 5.646,66 € B41632332

AYTOS 
SOLUCIONeS 

INFORMÁTICAS, 
SLO

FACTURA 4094 AYTOS SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS. MANTENIMENT I 

SUPORT DEL 18/02/21 a 30/09/21.
2021       920 22799

14 F/2021/2332 FAV-21100-004118 30/09/21 278,30 € B41632332

AYTOS 
SOLUCIONES 

INFORMÁTICAS, 
SLO

FACTURA 4118 AYTOS SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS. QUOTA TRIMESTRAL 

Unica.de 01/07/2021 a 30/09/2021.
2021       920 22799

15 F/2021/2477 Emit- 2 08/10/21 82.121,01 € B54959085
CONSTRUCCIONES 

Y REFORMAS 
TXESCO, SLO

FACTURA Núm. 2 CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS TXESCO. OBRA DE 

DEMOLICIÓ, PER RUÏNA IMMINENT 
EDIFICI C/SANT PASCUAL 8 I 10

2021       151 2279913

16 F/2021/2788 FAV-21300-002206 31/10/21 8.454,88 € B59383596 ABS INFORMÁTICA, 
SL

FRA 21300-002206 ABS INFORMÁTICA. 
MANTENIMENT  APLICACIONS 

INFORMÁTIQUES INTERVENCIO I 
SECRETARIA DEL 01/08 Al 30/10

2021       920 22799
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Núm. 
Ordre

Núm. 
d'entrada Núm. de document Data doc. Import total Tercer Nom Text explicatiu Aplic.

17 F/2021/2944 FAV-21100-004932 17/11/21 3.502,95 € B41632332

AYTOS 
SOLUCIONES 

INFORMÁTICAS, 
SLO

FACTURA FAV-21100-004932 AYTOS. 
MANTENIMENT APLICACIONS 

INFORMATICAS D'INTERVENCIO I 
SECRETARIA.

2021       920 22799

18 F/2021/3039 Emit- 2 30/11/21 12.155,06 € 24461046V RODRIGO JAVIER 
CHAVEZ MUÑOZ

FACTURA Núm. 2 RODRIGO CHAVEZ. 
SUBMINISTRAMENT 3 REIS ADORANT DE 

160CM
2021       171 62900

19 F/2021/3200 L210000 6 10/12/21 12.776,37 € B03758539 PORTICUM, SL
FACTURA Núm. 6 PORTICUM. 

SUBMINISTRAMENT MOBILIARI PER A 
SEU AFA

2021       9240 6250099

20 F/2021/3556 30028984 29/12/21 561,00 € A12006961 FOMENTO 
BENICÀSSIM, SA

FACTURA 30028984 FOBESA. VIATGES 
VOLUMINOSOS ECOPARC A PIEDRA 

NEGRA DESEMBRE 2021
2021       1622 223

21 F/2021/3557 30028983 29/12/21 1.402,50 € A12006961 FOMENTO 
BENICÀSSIM, SA

FACTURA 30028983 FOBESA. VIATGES 
VOLUMINOSOS ECOPARC A PIEDRA 

NEGRA NOVEMBRE 2021.
2021       1622 223

22 F/2021/3571 FAV-21300-002556 31/12/21 4.840,00 € B59383596 ABS INFORMATICA, 
SL

FACTURA Núm. 2556 ABSIS. 
MANTENIMENT PROGRAMES 

INFORMÀTICS 4t TRIMESTRE 2021
2021       920 22799

23 F/2021/3572 FAV-21100-005804 31/12/21 2.117,50 € B41632332

AYTOS 
SOLUCIONES 

INFORMÁTICAS, 
SLO

FACTURA Núm. 5804 AYTOS. 
MANTENIMENT PROGRAMES 

INFORMÀTICS 4t TRIMESTRE 2021
2021       920 22799

24 F/2021/3573 FAV-21100-005820 31/12/21 278,30 € B41632332

AYTOS 
SOLUCIONES 

INFORMÁTICAS, 
SLO

FACTURA Núm. 5820 AYTOS. QUOTA 
TRIMESTRAL SUBSCRIPCIÓ BL 4t 

TRIMESTRE 2021
2021       920 22799

25 F/2021/3574 FAV-21100-005821 31/12/21 756,25 € B41632332 AYTOS 
SOLUCIONES 

FACTURA Núm. 5821 AYTOS. QUOTA 
SUBSCRIPCIÓ BL CONTROL INTERN 2021       920 22799
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Núm. 
Ordre

Núm. 
d'entrada Núm. de document Data doc. Import total Tercer Nom Text explicatiu Aplic.

INFORMÁTICAS, 
SLO

26 F/2021/3575 FAV-21100-005822 31/12/21 2.335,29 € B41632332

AYTOS 
SOLUCIONES 

INFORMÁTICAS, 
SLO

FACTURA Núm. 5822 ATYOS. 
MANTENIMENT APLICACIONS 

INFORMÀTIQUES INTERVENCIÓ I 
SECRETARIA

2021       920 22799

27 F/2021/3576 FAV-21300-002564 31/12/21 5.636,48 € B59383596 ABS INFORMÁTICA, 
SL

FACTURA Núm. 2564 ABSIS. 
MANTENIMENT I SUPORT APLICACIONS 

INFORMÀTIQUES
2021       920 22799

28 F/2021/3775 A/6818 15/12/21 11.708,96 € 21350455S JOSE ANDRES 
LLORENS MIQUEL

FACTURA Núm. 6818 CA LLESCA. 
SUBMINISTRAMENT 180 AGUINALDOS 
PER A TREBALLADORS AJUNTAMENT

2021       9121 22601

29 F/2022/25 fvb vit01-2112-0092 31/12/21 11.165,88 € B42626937
VERNE 

INFORMATION 
TECHNOLOGY, SL

FACTURA Núm. 2112-0092 VERNE. SUPORT 
TÈCNIC PER A POSADA EN MARXA DE 

NOUS SISTEMES INFORMÀTICS
2021       920 22203
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En l'exercici de les facultats conferides a aquesta Alcaldia, per l'article 21 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Hisendes Locals, es fan les següents 
consideracions:

a) Respecte a les factures emeses per ABS INFORMATICA, SL (Núm. 1, 
8, 12, 16, 22, 27) i AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLO (Núm. 
2,10,13, 14, 17, 23, 24, 25, 26 i 27), a pesar que l'informe del responsable 
tècnic dels contractes no es pronuncia sobre la conformitat o no del servei 
prestat, és notori que sí que s'ha realitzat tant el subministrament de les eines 
informàtiques com el servei d'atenció al client posterior, ja que ho engloben la 
majoria dels programes informàtics utilitzats per aquest Ajuntament per al seu 
funcionament diari.

b) Respecte a les factures emeses per VERNE INFORMATION 
TECHNOLOGY, SL (Núm. 3, 4, 5, 6, 7 i 11), després de l'atac informàtic que va 
patir aquest Ajuntament i que va inutilitzar tota la infraestructura informàtica del 
mateix va ser impossible tramitar la contractació per emergència de la reposició 
i posada en marxa de tota aquesta infraestructura, precisament, per no 
disposar de les eines informàtiques i ofimàtiques necessàries per a qualsevol 
desenvolupament de treball administratiu. Existeix informe tècnic de conformitat 
amb els subministraments que apareixen en aquestes factures.
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c) Respecte a les factures emeses per GENERALI ESPAÑA, SA (Núm. 9), 
RODRIGO JAVIER CHAVEZ MUÑOZ (Núm. 18), PORTICUM, SL (Núm. 19), 
JOSE ANDRÉS LLORENS MIQUEL (Núm. 28), VERNE INFORMATION 
TECHNOLOGY, SL (Núm. 29) encara que no s'ha complit amb el que es 
disposa en les Bases d'Execució del Pressupost del 2021 quant a l'obligació de 
realitzar l'autorització i disposició de la despesa a favor del proveïdor, tots són 
considerats contractes menors en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic i es compleix amb el que es disposa en l'art. 118.2 
quant a l'emissió de l'informe de l'òrgan de contractació justificant de manera 
motivada la necessitat del contracte i que no s'està alterant el seu objecte amb 
la finalitat d'evitar l'aplicació dels llindars descrits en l'art. 118.1, així mateix 
existeix la conformitat d'aquest òrgan de contractació amb la prestació del 
servei o del subministrament en qüestió.

d) Respecte a la factura emesa per CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 
TXESCO, SLO (Núm. 15), una vegada iniciat l'expedient de contractació per 
emergència, tal com prescriu la Llei 9/2017, ha sigut impossible la seua 
finalització abans de final d'any ja que la modificació de crèdits a la qual fa 
esment l'art. 120.1.a) va entrar en vigor el passat 28 de desembre, deixant 
sense temps material per a la perfecció del contracte. Existeix la conformitat del 
tècnic responsable de l'obra respecte a la factura.

e) Respecte a les factures emeses per FOMENTO BENICÀSSIM, SA 
(Núm. 20 I 21), existeix un contracte menor amb aquesta empresa per a la 
recollida dels voluminosos de l'ecoparc i el seu trasllat a Piedra Negra per un 
import total de 14.960,00 € + IVA. La major utilització del servei de l'ecoparc 
per part dels veïns del municipi ha fet que aquesta previsió es quede curta, 
sent l'import total dels serveis prestats per l'empresa de 16.320,00 € + IVA, 
import que supera el llindar establit en l'art. 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic i, per tant, incomplint aquesta Llei 
quant al procediment a emprar per a la seua contractació. Existeix la 
conformitat del tècnic responsable del contracte respecte a les factures.
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A fi d'evitar l'enriquiment injust de l'administració, aquesta Alcaldia adopta el següent 

ACORD: 

Primer.- L'alçament de la citada objecció per a procedir al reconeixement de la 
despesa realitzada. 

Segon.-  Donar trasllat de l'acord al plenari i a la Intervenció municipal per als efectes 
oportuns.”

El Sr. Mira García comenta que en comissió es va explicar una a una les factures. Que 
són 29 factures que per determinats motius no s'ha complit tota la seua tramitació. 

Que alçar l'objecció és competència de l'Alcaldia i no del Ple, però es dóna compte al 
Ple perquè en prengueu coneixement i que s'alça l'objecció perquè es puguen pagar.

La corporació queda assabentada.

13. INTERVENCIÓ.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC, PER 
LA INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES AMB FINALITAT LUCRATIVA (EXP. 
2022/102).

El regidor delegat d'Hisenda, Administració Financera i Tributària, Ricardo Mira García, 
exposa la proposta, de data 21 de gener de 2022, amb un dictamen favorable per la 
Comissió Municipal d'Hisenda, Especial de Comptes i Educació, en la sessió ordinària, 
que va tenir lloc el 21 de gener de 2022, i que es transcriu a continuació:

“Havent donat compte de l'expedient instruït a aquest efecte, eleve al Ple de 
l'Ajuntament l'adopció de l’acord següent de caràcter provisional:

De modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la TAXA PER OCUPACIÓ DE 
TERRENYS D'ÚS PÚBLIC, PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, 
ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC, la qual té 
per objecte mitigar el negatiu impacte econòmic que per al sector ocasiona el covid 19.

De modificació del text de la disposició transitòria, la qual queda redactada com se 
segueix:

“DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

A fi de mitigar el negatiu impacte econòmic que per al sector ocasiona el covid 19, per 
a fer front a aquesta situació, queda en suspens la vigència i aplicació de la present 
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ordenança, fins a data 30 de setembre de 2022, referent als aprofitaments o ocupació 
de la via pública que es descriuen i regulen en l'article 5è (de la Quota tributària. 
Tarifes) de la citada ordenança.”
 
De conformitat amb el que es disposa en l'article 17.1 del TRLRHL, RDL 2/2004, el 
present acord provisional, així com la modificació del text fiscal, s'exposaran al públic 
en el tauler d'anuncis d'aquest municipi durant trenta dies, a fi que els interessats 
puguen examinar l'expedient i presentar les reclamacions que consideren oportunes.

La present modificació de text, entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província d'Alacant i serà aplicable a partir de l'endemà al de 
vigència.”

El Sr. Mira García comenta que es prorroga la Disposició Transitòria de l'ordenança 
perquè els establiments d'hostaleria no paguen fins al 31 de març de 2022 i que si la 
situació segueix es tornaria a prorrogar fins al 30 de setembre de 2022.

El Sr. Francés Romo (PP) diu que seria millor prorrogar l'any complet perquè els 
pressupostos són anuals i així els empresaris poden organitzar-se millor.

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

14. INTERVENCIÓ.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE 
VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC 
(EXP. 2022/102).

A continuació el regidor delegat d'Hisenda, Administració Financera i Tributària,  
Ricardo Mira García, exposa la proposta, de data 21 de gener de 2022, amb un 
dictamen favorable per la Comissió Municipal d'Hisenda, Especial de Comptes i 
Educació, en la sessió ordinària, que va tenir lloc el 21 de gener de 2022, i que és del 
tenor literal següent:

“Havent donat compte de l'expedient instruït a aquest efecte, eleve al Ple de 
l'Ajuntament l'adopció de l’acord següent de caràcter provisional:

De modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la TAXA PER OCUPACIÓ DE 
TERRENYS D'ÚS PÚBLIC, PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, 
ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC, la qual té 
per objecte mitigar el negatiu impacte econòmic que per al sector ocasiona el covid 19.

De modificació del text de la disposició transitòria, la qual queda redactada com  
segueix:
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“DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

A fi de mitigar el negatiu impacte econòmic que per al sector ocasiona el covid 19, per 
a fer front a aquesta situació, queda en suspens la vigència i aplicació de la present 
ordenança, fins a data 30 de setembre de 2022, referent als aprofitaments o ocupació 
de la via pública que es descriuen i regulen en l'article 5è (de la Quota tributària. 
Tarifes) de la citada ordenança.”
 
De conformitat amb el que es disposa en l'article 17.1 del TRLRHL, RDL 2/2004, el 
present acord provisional, així com la modificació del text fiscal, s'exposaran al públic 
en el tauler d'anuncis d'aquest municipi durant trenta dies, a fi que els interessats 
puguen examinar l'expedient i presentar les reclamacions que consideren oportunes.

La present modificació de text, entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província d'Alacant i serà aplicable a partir de l'endemà al de 
vigència.”

El Sr. Mira García diu que com l'acord anterior, es prorroga l'exempció de pagament 
fins al 30 de setembre de 2022.

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

ASSUMPTES URGENTS

A) PERSONAL: INCREMENT DEL 2% EN LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL 
LABORAL D'AQUEST AJUNTAMENT I INCREMENT DEL 2% DEL COMPLEMENT 
ESPECÍFIC DELS EMPLEATS MUNICIPALS AMB EFECTES DES DE L'1 DE 
GENER DE 2022. Expedient 2022/77

La regidora delegada de Personal, María Teresa Carbonell Bernabeu, justifica la 
urgència d'inclusió d'aquest assumpte en l'ordre del dia de la sessió, per a procedir a 
l'aplicació de l'increment amb efectes d'1 de gener de 2022.

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 25 de gener de 2022, i que diu:

“De conformitat amb el que s'estableix en l'article 19.2 de la Llei 22/2021, de 28 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2022 i, fent ús de les 
facultats que em confereix l'article 21. 1 h, de la 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
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Bases de Règim Local, formule la següent PROPOSTA, perquè el Ple de la corporació 
adopte els següents acords:

PRIMER.- incrementar en un 2% les retribucions del personal laboral d'aquest 
Ajuntament, amb efectes d'1 de gener de 2022.

SEGON.- aprovar l'increment del 2% dels següents conceptes retributius que 
integren els factors a valorar en el complement específic de tots els llocs de treball 
previstos en la Relació de Llocs de Treball, amb efectes d'1 de gener de 2022 (acord 
plenari de 23 de juliol de 2009):
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C.E. 
GENERAL EXCLUSIVITAT DISPONIBILITAT 1 DISPONIBILITAT 2

TREBALL 
PER TORNS 

(M/T/N)

TREBALL 
PER TORNS 

(M/T)
INCOMPATIBILITAT FLEXIBILITAT PERILLOSITAT JORNADA PARTIDA

1 3.658,44 7.918,20 4.750,92 2.375,52 396,00 198,00 396,00 791,88 791,88 791,88
2 4.223,88 8.483,76 5.090,28 2.545,20 424,20 212,16 424,20 848,40 848,40 848,40
3 4.537,32 9.226,44 5.535,96 2.768,04 461,40 230,76 461,40 922,68 922,68 922,68
4 5.021,52 10.311,96 6.187,20 3.093,60 515,64 257,88 515,64 1.031,28 1.031,28 1.031,28
5 6.106,92 11.397,36 6.838,44 3.419,28 569,88 285,00 569,88 1.139,76 1.139,76 1.139,76
6 6.589,92 12.482,88 7.489,80 3.744,96 624,24 312,12 624,24 1.248,36 1.248,36 1.248,36
7 6.788,64 14.111,16 8.466,72 4.233,36 705,60 352,80 705,60 1.411,20 1.411,20 1.411,20
8 8.470,08 16.282,08 9.769,32 4.884,72 814,20 407,16 814,20 1.628,28 1.628,28 1.628,28
9 9.096,36 18.453,00 11.071,80 5.535,96 922,68 461,40 922,68 1.845,36 1.845,36 1.845,36

10 9.958,20 20.623,80 12.374,28 6.187,20 1.031,28 515,64 1.031,28 2.062,44 2.062,44 2.062,44
11 11.639,52 22.794,84 13.677,00 6.838,56 1.139,76 569,88 1.139,76 2.279,52 2.279,52 2.279,52
12 11.982,60 24.965,76 14.979,48 7.489,80 1.248,36 624,24 1.248,36 2.496,60 2.496,60 2.496,60
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Igualment, s'actualitzen les següents circumstàncies en les següents quanties (acord 
plenari de 22 de setembre de 2011):

COMPLEMENT ESPECÍFIC NO 
CONSOLIDABLE

Nocturnitat 15,92 € dia treballat
Festivitat 10,62 € dia treballat”

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

B) URBANISME I MEDI AMBIENT.- APROVACIÓ DEL SEGON PROJECTE 
MODIFICAT DE REHABILITACIÓ DE LA CASA ROVIRA COM A BIBLIOTECA 
(EXP. OMU 2017/1095 I CONT. 2018/1872).

La regidora delegada de Biblioteca i Arxiu, María Teresa Carbonell Bernabeu, justifica 
la urgència de la inclusió d'aquest assumpte en l'ordre del dia de la sessió amb la 
finalitat d'aplicar les accions imprescindibles per a adaptar l'ús de l'edifici al seu nou ús 
com a biblioteca i que es puga obrir el més prompte possible.

Tot seguit, se sotmet la declaració d'urgència a votació i s'aprova per vuit vots a favor 
(5 PSOE i 3 Cs Xixona), quatre en contra (2 Compromís per Xixona i 2 PP) i una 
abstenció (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.

A continuació, s'exposa la proposta de data 25 de gener de 2022, i que es transcriu a 
continuació:

“Aquest Ajuntament està executant les obres de rehabilitació de la Casa Rovira com a 
biblioteca, el projecte de la qual va ser aprovat, per acord del Ple Municipal en data 26 
de novembre de 2018. Amb caràcter previ, l'actuació definida en el corresponent 
avantprojecte va ser informada favorablement per la Comissió de seguiment del Pla 
especial de reforma interior del barri antic de Xixona, en data 17 d'octubre de 2018.

El Ple municipal, en la sessió de 22 de juliol de 2021 va acordar autoritzar el director 
de l'obra per a la redacció del 2n modificat del projecte, qui en data 23 de desembre de 
2021, va presentar el 2n modificat del Projecte.

En aquest projecte modificat s'indica que durant l'execució de l'obra i posteriorment a 
l'elaboració del projecte modificat s'ha comprovat la necessitat de canviar certes 
partides del projecte original per altres similars però que s'adapten millor a les 
condicions de l'edifici. Totes aquestes accions són imprescindibles per a adaptar l'ús 
de l'edifici al seu nou ús de biblioteca, perquè en una obra de restauració i sobretot en 
restauracions d'edificis antics amb sistemes constructius antics, és corrent que durant 
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l'obra es necessiten realitzar correccions al projecte, ja que en fase de projecte o, fins i 
tot, durant la pròpia execució de l'obra no es disposen de totes les dades que 
apareixen a mesura que aquesta avança.

Consta en l'expedient Informe favorable de l'enginyer cap del Departament 
d'Infraestructures, de data 29 de desembre de 2021, en el qual s'indica que el projecte 
modificat manté les condicions d'evacuació previstes en el projecte original aprovat; 
que l'augment de l'ocupació motivat pel canvi d'ús d'algunes dependències no suposa 
una modificació substancial; que les condicions de seguretat en cas d'incendi resulten 
conformes; pel que les instal·lacions i l'activitat projectades compleixen tots els 
requisits exigits en la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control 
Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana.

Consta així mateix en l'expedient un informe favorable emès per l'arquitecte cap del 
Departament Tècnic de Gestió i Disciplina Urbanística, en data 3 de gener de 2022, 
indicant que les modificacions contemplades en aquest segon projecte modificat són 
totes elles qüestions de caràcter menor, que afecten alguns materials i solucions 
d'acabats interiors, així com lleugers canvi d'ús d'algunes dependències, però que no 
són patrimonialment rellevants, ni afecten paràmetres urbanístics, en conservar-se 
íntegrament la mateixa configuració arquitectònica del projecte aprovat, per la qual 
cosa no considera necessària l'emissió de nou informe de la Comissió de Patrimoni i 
Seguiment del Pla Especial de Reforma Interior del Barri antic, encara que amb 
caràcter previ s'haurà de remetre còpia del projecte presentat a la Direcció Territorial 
d'Educació, Cultura i Esports d'Alacant, perquè l'edifici es troba dins de l'entorn de 
protecció del castell i muralles de Xixona.

També consta en l'expedient un informe favorable de l'arquitecta tècnica municipal, de 
data 10 de gener de 2022, en el qual s'indica que en aquest 2n projecte modificat 
s'inclouen els canvis introduïts respecte al projecte original i al primer projecte 
modificat i les solucions tècniques adoptades, tenint en compte tant les disposicions 
legals com la normativa tècnica d'aplicació; que consten els plans d'aquestes 
modificacions i els preus descompostos dels preus nous i els mesuraments i el 
pressupost de l'obra complets conforme a aquesta segona modificació del projecte, 
dels quals es desprèn que l'import total d'aquest 2n projecte modificat, incloent el 
percentatge de baixa econòmica amb la qual es va adjudicar a l'empresa contractista 
l'obra i el 21% d'IVA, ascendeix a la quantitat de 42.359,26 € sobre el preu del 
contracte modificat (1.315.136,79 €), la qual cosa suposa un augment del 3’22% sobre 
aquest, per la qual cosa l'increment total sobre el preu inicial del contracte, és de 
201.629,38 €, que representa un 17’44% d'augment total sobre aquest, inferior al 50% 
establit en l'article 205 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Consta igualment en l'expedient Informe jurídic favorable a aquesta modificació, emès 
pel secretari general de la corporació, de data 24 de gener de 2022, en el qual es fa 
constar que aquesta modificació no està prevista en el plec de clàusules 
administratives i que l'art. 205, 2, b) de la LCSP, quant a les modificacions del 
contracte no previstes en aquest plec estableix, entre els supòsits en què es pot 
justificar una modificació no prevista en el plec, que derive de circumstàncies no 
previstes i que foren imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació del 
contracte, sempre que es complisquen les tres condicions següents:
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 Que la necessitat de modificació derive de circumstàncies que una 
Administració diligent no haguera pogut preveure.

 Que la modificació no altere la naturalesa global del contracte.
 Que la modificació no excedisca, en la seua quantia, aïllada o conjuntament 

amb altres modificacions no previstes en el plec de clàusules 
administratives, el 50% del preu inicial del contracte, IVA inclòs.

De la documentació que consta en l'expedient, ha quedat clar que la modificació és 
conseqüència de circumstàncies imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la 
licitació i que aquest Ajuntament no va poder preveure, que no s'altera la naturalesa 
del contracte i que, conjuntament amb la 1a modificació ja executada, que tampoc 
estava prevista en el plec de clàusules administratives, suposa una alteració del 
17´44% del preu inicial del contracte, per la qual cosa no supera el 50% del preu inicial 
del contracte, IVA inclòs.

En òrgan competent per a aprovar aquesta 2a modificació del projecte de rehabilitació 
de la Casa Rovira com a biblioteca, és el Ple municipal, perquè en aplicació del que 
s'estableix en l'apartat 2 la disposició addicional segona de la LCSP, en superar 
l'import del projecte inicial el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, el Ple de la 
corporació és l'òrgan de contractació.

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

PRIMER.- Aprovar la segona modificació del projecte de rehabilitació de la Casa 
Rovira com a biblioteca, sol·licitada pel director de l'obra i en la forma en què consta 
en l'expedient.

SEGON.- Notificar aquest acord a la direcció facultativa de l'obra.

TERCER.- Comunicar aquest acord a la direcció d'execució de les obres, a la 
coordinació de seguretat i salut, a l'empresa adjudicatària de l'obra, al Departament de 
Contractació, a l'Oficina Tècnica i a la Intervenció municipal.

QUART.- Remetre còpia del projecte presentat a la Direcció Territorial d'Educació, 
Cultura i Esports d'Alacant, perquè en prenguen coneixement, en trobar-se l'edifici dins 
de l'entorn de protecció del castell i muralles de Xixona.”

Quant al fons de l'assumpte, la Sra. Carbonell Bernabeu diu que el mes d'agost passat 
es va demanar autorització per a la modificació del projecte i el Ple és l'òrgan de 
contractació. Que la modificació suposa un increment de 42.359,26 €, que suposa un 
3,22% del pressupost inicial i que s'ha proposat per a poder obrir la biblioteca com 
més prompte millor.

El Sr. Ros Planelles (MX-AM) diu que li sembla mentida que no estiga oberta ja la 
biblioteca, que s'acabe ja d'una vegada i que es puga instal·lar al Cuernero el Casal de 
la Joventut.
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El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) diu que recorda al PSOE que amb 
tota la seua bona intenció van votar en el seu moment a favor i encara no ha vist la 
partida pressupostària per a instal·lar al Cuernero el Casal de la Joventut i que per no 
complir el PSOE la seua paraula, votaran en contra.

El Sr. Francés Romo (PP) diu que ha votat en contra des del principi perquè no els 
agrada la ubicació i perquè aqueixos diners s'hauria pogut dedicar al Centre de Dia, 
que al cap d'un any no se sap quan estarà. Que tenim una biblioteca que no està 
oberta després de tant de temps i no tenim un Centre de Dia.

Contesta la Sra. Carbonell Bernabeu al Sr. Ros Planelles que aquest Ajuntament fa tot 
el que es pot fer, que no és excusa, però quan un està governant no és com quan 
s'està en l'oposició, que unes vegades es vota a favor i unes altres en contra.

Al Sr. Arques i Galiana li diu que el PSOE compleix la seua paraula, però que mentre 
no s'acabe la Biblioteca no es pot fer el Casal de la Joventut ni el Centre de Dia.

Al Sr. Francés Romo li diu que cadascun en el seu partit té la seua opinió i ells fan el 
millor per al poble de Xixona.

Sotmesa la proposta transcrita anteriorment a votació, la corporació l'aprova per 
vuit vots a favor (5 PSOE i 3 Cs Xixona), quatre en contra (2 Compromís per 
Xixona i 2 PP) i una abstención (1 MX-AM).

C) CONTRACTACIÓ.- LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’“EXECUCIÓ 
DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 
DE XIXONA”. NOVA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE. 
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ (EXP. 2018/1871).

L'alcaldessa presidenta, Isabel López Galera, justifica la urgència d'incloure aquest 
assumpte en l'ordre del dia de la sessió, perquè no es demore més l'adjudicació de la 
nova empresa proposada. 

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), tres en contra (2 Compromís per Xixona i 1 MX-AM) i 
dues abstenciones (2 PP), 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, l’alcaldessa presidenta, cedeix la paraula al secretari que exposa la 
proposta de la Regidoria d'Esports, de data 26 de gener de 2022, i que és del següent 
tenor literal:

“El Ple de la corporació en la sessió celebrada el dia 23 de setembre de 2021, de 
conformitat amb l'acord adoptat per la Mesa de Contractació del dia 6 de febrer de 
2020, va acordar clasificar les ofertes admeses a la licitació per a la contractació de 
l’execució de les obres de construcció del pavelló poliesportiu municipal de Xixona, 
segons el següent ordre decreixent:
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Núm
ordre Mercantil licitadora

Judici de valor.
Memòria execució 

de l'obra

Criteris la quantificació 
dels quals es realitza 

mitjançant l'aplicació de 
fórmules 

TOTAL 
PUNTUACIÓ

1 DOALCO SA 10,00 85,00 95,00

2 ASCH INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS, SA 9,75 45,78 55,53

De conformitat amb l'anterior classificació i en la mateixa sessió del Ple de la 
corporació es va acordar formular proposta d'adjudicació del contracte a favor de la 
mercantil “DOALCO, SA”, requerint-li perquè en el termini establit aportara la 
documentació necessària amb vista a l'adjudicació del contracte. 

En data 6 d'octubre de 2021 la persona representant de la mercantil DOALCO, SA va 
presentar escrit en el qual es comunicava a aquest Ajuntament que retirava l'oferta 
presentada en el seu moment, en aplicació del que s'estableix en l'article 158.4 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (d'ara en avant LCSP) 
i en la Clàusula 17 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (d'ara en avant 
PCAP) que regeix aquest contracte.

Referent a l'anterior, l'apartat 2 de l'article 150 de la LCSP estableix, entre altres 
consideracions, que en el supòsit de retirada de l'oferta es procedirà a recaptar la 
mateixa documentació (la necessària amb vista a l'adjudicació del contracte) al 
licitador següent, per l'ordre en què hagen quedat classificades les ofertes.

Atès el que es disposa en l'article 150 de la LCSP i en la Clàusula 25 del PCAP, quant 
a la classificació de les ofertes, proposta d'adjudicació del contracte i requeriment de 
documentació. 

Atès que correspon al Ple de la corporació actuar com a òrgan de contractació, de 
conformitat amb el que es disposa en els apartats 1 i 2 de la disposició addicional 
segona de la LCSP, es proposa  que s'adopten els acords següents:

PRIMER.- de conformitat amb la classificació de les ofertes admeses a la licitació de 
referència, segons l'acord adoptat pel Ple de la corporació en la sessió celebrada el 
dia 23 de setembre de 2021, formular nova proposta d'adjudicació del contracte a 
favor de la mercantil ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, SA (d'ara en avant la 
mercantil interessada), classificada en segon lloc.

SEGON.- requerir a la persona representant de la mercantil interessada perquè, dins 
del termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà a la notificació d'aquest 
requeriment, perquè aporte a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Xixona: 
https://sede.xixona.es, en un fitxer comprimit tipus “.zip”, la documentació que s'indica 
a continuació, en format “.pdf” i signada electrònicament la que corresponga, tot això 
segons el que es disposa en l'apartat ”Requeriment de documentació” de la Clàusula 
25 del PCAP:

Segons el que es disposa en l'article 150.2 de la LCSP, de no omplir-se adequadament el 
requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que la mercantil interessada ha retirat la seua 
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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 de la citada LCSP, relatiu a les prohibicions de contractar.

a) Garantia definitiva per import de 167.266,02 euros. Es constituirà davant la Tresoreria 
municipal, qui expedirà la corresponent carta de pagament i incorporarà directament a 
l'expedient la documentació justificativa, no sent necessari cap altre tràmit per part de la 
mercantil interessada. Podrà constituir-se en qualsevol de les formes legalment previstes 
en l'article 108 de la LCSP, amb els requisits establits en l'art. 55 i següents del Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial decret 
1098/2001, de 12 d'octubre, (RGLCAP)

En el supòsit d'optar-se per aval o contracte assegurança de caució, els 
mateixos hauran d'estar legitimats per notari.

L'acreditació de la seua constitució podrà fer-se mitjançant mitjans electrònics.

b) Classificació de la mercantil interessada com a contractista d'obres. S'acreditarà mitjançant 
el certificat d'inscripció de l'empresa en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públic (d'ara en avant ROLECSP) o en l'equivalent de la Comunitat 
Valenciana:

Grup Subgrup Categoria

C 2 Estructures de fàbrica o formigó 5 (antiga f)

C 3 Estructures metàl·liques 4 (antiga e)

c) Documentació acreditativa quant a la informació manifestada per la mercantil interessada 
en els Annexos III i VI presentats a la licitació i als criteris d'adjudicació de la Clàusula 
21.B.1) del PCAP:

c.1) Per a les funcions de prefectura d'obra i persona encarregada en obres de 
construcció:

1) Còpia de la documentació que acredite la titulació en Arquitectura Tècnica / Enginyeria de 
l'Edificació / Constructor Civil de Luís Gregorio de la Hoya Camarero, que realitzarà les 
funcions de prefectura d'obra. 
2) Certificat de vida laboral o equivalent i Curriculum vitae de Luís Gregorio de la Hoya 
Camarero -prefectura d'obra- i de Salvador Gómez Gómez -encarregada en obres de 
construcció-. En tots dos casos amb una experiència professional mínima de 5 anys.
3) De cadascuna de les obres de les indicades en l'Annex III i en les quals han participat 
totes dues persones en funció del seu càrrec:

A. Prefectura d'obra: Luís Gregorio de la Hoya Camarero:
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B. Persona encarregada d'obra: Salvador Gómez Gómez:

- S'haurà d'acreditar per al cas de la prefectura d'obra: 
 Obra nova acabada, que podrà ser pública o privada.
 Haver conclòs després de l'1 de gener de 2003.
 L'ús o finalitat de la mateixa haurà de correspondre amb alguns dels indicats 

en el Reglament (CE) núm. 2195/2002 amb “codis CPV” que els seus cinc 
primers dígits siguen  45212, 45214, 45215 o 45216, o aquells que els seus 
primers sis dígits siguen 452131 o 452133.

 El seu valor, considerat com a preu d'adjudicació sense IVA, o valor de mercat 
sense IVA; haurà de ser superior a 1.200.000 euros.

 Acta de recepció o certificada fi d'obra o documentació de la tramitació 
administrativa de l'obra, que continga la data de finalització, ubicació, valor i 
vinga reflectida destinació o la finalitat coincident amb algun dels CPVs 
indicats que es completarà  amb la documentació de l'obra en la qual conste la 
identificació de la persona que va realitzar les funcions de prefacturad'obra 
(Luís Gregorio de la Hoya Camarero), si és que no figura en l'acta de recepció 
o certificat de fi d'obra.

- S'haurà d'acreditar per al cas de la persona encarregada de l'obra els mateixos 
requisits citats en l'apartat anterior amb l'excepció següent:
 L'acta de recepció o certificada fi d'obra o documentació de la tramitació 

administrativa de l'obra, que continga la data de finalització, ubicació, valor i 
vinga reflectida destinació o la finalitat coincident amb algun dels CPVs 
indicats que es completarà  amb la documentació que acredite la participació 
com a persona encarregada d'obra de la persona que haja realitzat aquestes 
funcions (Salvador Gómez Gómez ) que consistirà en certificació emesa pel 
promotor o constructor, i en defecte d'això una declaració responsable de la 
pròpia persona proposada com a encarregada.
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4) els corresponents contractes subscrits amb les persones amb la titulació i experiència 
requerida i que vaja a participar en l'obra, que hauran de romandre vigent durant tota la 
realització de l'obra objecte del contracte. Podrà aportar-se el compromís de contractació, 
signat pels intervinents, fins que amb l'efectiu inici de l'obra es dispose del corresponent 
contracte.

c.2) Qualificació i experiència professional addicional per a les funcions de 
prefectura d'obra i persona encarregada en obres de construcció, segons el 
manifestat en l'Annex VI:

De la mateixa forma indicada en l'apartat anterior s'haurà d'acreditar cadascuna de les obres 
de nova planta addicionals en les quals han participat totes dues persones en funció del seu 
càrrec:
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C. Prefectura d'obra: Luís Gregorio de la Hoya Camarero:
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D. Persona encarregada d'obra: Salvador Gómez Gómez:

c.3) Persona dedicada a les funcions de Prevenció de Riscos Laborals: 
Fernando Espinosa Gutiérrez:

1) Còpia de la documentació que acredite la titulació universitària tècnica de grau mitjà o 
superior en edificació –Arquitecte Tècnic- i Tècnica Superior en Prevenció de Riscos 
Laborals. 
2) Certificat de vida laboral o equivalent i curriculum vitae, amb una experiència professional 
superior a 5 anys, segons la puntuació atorgada a aquest criteri d'adjudicació. 
3) El corresponent contracte subscrit amb la persona adscrita a l'execució del contracte, 
amb la titulació i experiència requerida i que vaja a participar en l'obra, que hauran de 
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romandre vigent durant tota la realització de l'obra objecte del contracte. Podrà aportar-se el 
compromís de contractació, signat pels intervinents, fins que amb l'efectiu inici de l'obra es 
dispose del corresponent contracte.

c.4) Persona dedicada a les funcions de Responsable de les instal·lacions: 
Rafael Sánchez Rodríguez:

1) Còpia de la documentació que acredite la titulació universitària d'Enginyeria Tècnica 
Industrial.

2) Certificat de vida laboral o equivalent i curriculum vitae, amb una experiència professional 
superior a 5 anys, segons la puntuació atorgada a aquest criteri d'adjudicació.
3) El corresponent contracte subscrit amb la persona adscrita a l'execució del contracte, 
amb la titulació i experiència requerida i que vaja a participar en l'obra, que hauran de 
romandre vigent durant tota la realització de l'obra objecte del contracte. Podrà aportar-se el 
compromís de contractació, signat pels intervinents, fins que amb l'efectiu inici de l'obra es 
dispose del corresponent contracte.

d) Quant al compliment de les obligacions tributàries: la persona representant de l'empresa 
podrà autoritzar expressament l'Ajuntament de Xixona perquè obtinga de manera directa i 
mitjançant l'ús de tècniques telemàtiques l'acreditació de les circumstàncies a què es 
refereixen les lletres g), h), i) i j) de l'apartat “Requeriment de documentació” de la 
Clàusula 25 del PCAP. A tal fi s'utilitzaran els models que s'adjunten com a Annex IV i 
Annex V al PCAP, en cas contrari haurà d'acreditar-les l'empresa.

e) La documentació que es relaciona seguidament podrà acreditar-se mitjançant l'aportació 
del certificat d'inscripció de l'empresa en el ROLECSP o en l'equivalent de la Comunitat 
Valenciana, en cas contrari haurà d'acreditar-se en la forma que s'assenyala en les lletres 
a) i b) de l'apartat “Requeriment de documentació” de la Clàusula 25 del PCAP.

e.1) La de la personalitat jurídica i capacitat d'obrar, justificativa que la societat 
mercantil està vàlidament constituïda i que pot presentar-se a licitació.

e.2) Els documents acreditatius de la representació, en el seu cas, de la persona 
que actue en nom de la societat mercantil.

TERCER.- Notificar aquest acord a la mercantil interessada i comunicar-lo a la 
Tresoreria municipal.”

El Sr. Ros Planelles (MX-AM) diu que el tema ja cansa i que és conseqüència de la 
mala gestió d'aquest projecte que no s'ha fet a temps. Que estaria d'acord amb un 
altre projecte i creu que tots s'han de posar d'acord amb el pavelló.

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

Código Seguro de Validación 1e79b28950f5429b9de0a7213ec04bb1001

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

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

F
ir

m
a 

1 
d

e 
1

A
lf

o
n

so
 R

am
ó

n
 C

al
er

o
 d

el
C

as
ti

llo
21

/0
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 

El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) diu que aquest no és el pavelló que 
necessita el poble de Xixona i que Cs Xixona va dir que no i ara diu que sí. Que en la 
situació actual i amb el preu dels materials, hi haurà un augment del preu del pavelló.

El Sr. Francés Romo (PP) diu que no està d'acord amb el pavelló, que no sap com 
s'acabarà ni la milionada que costarà. Que s'han obstinat a fer-ho i recorda que 
rectificar és de savis. Que votaran en contra.

L’alcaldessa presidenta diu que aquest acord és per a sol·licitar la documentació 
exigida pel Plec de condicions. Que MX-AM va votar a favor en la legislatura anterior i 
no entén per què ara no, perquè aquest projecte es va iniciar amb el seu vot i ara 
només se sol·licita la documentació per a adjudicar.

Que l'empresa, a més de l'escrit que va presentar sol·licitant la revisió de preus ha 
manifestat la seua intenció de fer l'obra. Que la Llei de Contractes regula altres figures 
possibles en les obres i es poden fer modificacions. Cal continuar, es pot debatre, però 
les coses, a vegades, són difícils d'entendre. Ara, segons la LCSP, només es demana 
a l'empresa segona classificada la documentació per a adjudicar.

Sotmesa la proposta anterior a votació, la corporació l'aprova, per vuit vots a 
favor (5 PSOE i 3 Cs Xixona) i cinc en contra (2 PP, 2 Compromís per Xixona i 1 
MX-AM).

D) URBANISME I MEDI AMBIENT.- SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES PER A 
DETERMINADES INSTAL·LACIONS D'ENERGIES RENOVABLES EN SÒL NO 
URBANITZAT (EXP. 2022/68).

El regidor delegat d'Habitatge i Urbanisme, Sr. Javier Gutiérrez Martín, justifica la 
urgència d'inclusió d'aquest assumpte en l'ordre del dia de la sessió amb la finalitat de 
suspendre l'atorgament i admissió a tràmit de les llicències per a la implantació 
d'instal·lacions d'energia fotovoltaica, conforme al  art. 68 del TRLOTAP, davant la 
gran proliferació se sol·licituds d'instal·lació de plantes d'energia fotovotaica. 

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 26 de gener de 2022, i que es transcriu a 
continuació:

“En compliment de les exigències de caràcter mediambiental, derivades de múltiples 
acords internacionals, així com de les diverses agendes urbanes i els objectius de 
desenvolupament sostenible que resulten d'aplicació, s'està desenvolupant de forma 
molt ràpida el sector de les energies renovables.

En l'actualitat s'està desenvolupant, de manera substancial, dins del sector de les 
energies renovables, el de la producció d'energia elèctrica a partir de l'energia solar, 
sobretot des de la publicació del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de 
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mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les 
energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació 
econòmica, publicat amb la finalitat de facilitar la implantació d'aquesta mena 
d'activitats.

Arran de la seua publicació, en els últims mesos s'està multiplicant el nombre de 
sol·licituds d'instal·lacions de centrals solars fotovoltaiques, que actualment es troben 
en tramitació en els serveis territorials d'indústria, energia i mines.

Les instal·lacions solars fotovoltaiques que s'estan tramitant en aquests moments, no 
se sotmeten a un procediment de concurrència competitiva, pel qual es pogueren 
seleccionar aquelles iniciatives que reunisquen millors condicions, sinó que es tramiten 
totes de manera independent, de manera que, en els estudis d'impacte ambiental i els 
estudis d'integració paisatgística que acompanyen a les sol·licituds, ni tan sols es té en 
compte els evidents efectes acumulatius que es provoquen per iniciatives, que en 
molts casos, estan situades molt pròximes entre si.

En aquest moment s'estan tramitant quatre sol·licituds d'autorització de plantes solars 
fotovoltaiques en aquest terme municipal, que afecten un total de 121 parcel·les 
cadastrals de sòl no urbanitzable. D'altra banda, en trobar-se al sud del terme 
municipal una subestació d'energia elèctrica important, a més de les infraestructures 
d'evacuació d'energia de les centrals que pretenen instal·lar-se en aquest terme 
municipal, també s'estan tramitant autoritzacions per a centrals, la instal·lació de les 
quals està prevista en altres termes municipals i les infraestructures d'evacuació dels 
quals discorren pel terme de Xixona.

En el Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, abans referit, es contempla l'obligació per als 
promotors, de sol·licitar davant l'ajuntament del municipi o municipis on l'actuació se 
situe, l'emissió de l'informe-certificat urbanístic municipal relatiu a la compatibilitat del 
projecte amb el planejament i les ordenances municipals i, des del punt de vista 
urbanístic, el Decret llei, en el seu art. 19, estableix:

“Només es considera incompatible l'ús d'instal·lació fotovoltaica per a generació 
d'energia elèctrica quan estiga expressament prohibit en el planejament urbanístic 
municipal per a la zona urbanística en la qual es pretén situar”.

El Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Xixona, aprovat definitivament l'any 
1987, no conté cap regulació sobre aquesta mena d'instal·lacions.

Consta en l'expedient informe emès per l'arquitecte cap del Departament Tècnic de 
Gestió i Disciplina Urbanística de l'Ajuntament, en el qual es considera necessari que 
l'Ajuntament de Xixona realitze una anàlisi del seu territori i introduïsca en el 
planejament urbanístic una regulació que permeta la implantació de les energies 
renovables de manera que resulte més harmònica amb el territori, garantint la 
compatibilitat dels diferents usos del medi rural i preservant els valors ambientals, 
paisatgístics i culturals del territori, modificant per a això el PGOU per a establir les 
bases per a una regulació urbanística que aborde de manera detallada la implantació 
d'usos i activitats en sòl no urbanitzable, entre ells les inherents a les energies 
renovables.
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En relació amb l'anterior, el Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, 
de la Comunitat Valenciana, en regular la modificació dels plans d'ordenació, en el seu 
art. 68, estableix:

“1. L'administració promotora del pla podrà acordar la suspensió de la tramitació i 
atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, edificació i demolició, per a àmbits 
determinats, amb la finalitat de facilitar l'estudi o reforma de l'ordenació urbanística.

2. La suspensió tindrà una duració màxima de dos anys. Aquest termini s'interromprà, 
amb alçament de la suspensió, si, transcorregut un any, no se sotmet a exposició 
pública la proposta de pla.

La modificació que es pretén no afectarà les instal·lacions per a autoconsum, amb o 
sense excedent, ni a unes altres que, per haver iniciat la seua tramitació amb 
anterioritat, compten ja amb declaració d'interès comunitari per a la seua implantació 
en sòl no urbanitzable.

Consta, així mateix, en l'expedient, informe jurídic emès pel secretari general de la 
corporació, en el qual consta que no existeix cap impediment legal per a la modificació 
del PGOU d'aquest municipi, en la forma prevista en l'informe tècnic abans referit i que 
la competència per a l'aprovació d'aquesta modificació del PGOU correspon al Ple de 
la corporació, en aplicació del que es disposa en l'art. 22,2,c) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, que l'acord de suspensió de 
llicències s'ha de remetre per a la seua publicació, amb caràcter d'urgència, en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i publicar-se, així mateix, en el tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament i en la web municipal i s'ha de remetre a la Direcció General 
d'Indústria, i a la Direcció General d'Ordenació del Territori i Paisatge, totes dues de la 
Generalitat Valenciana, perquè en prengueu coneixement i efectes.

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

PRIMER.- Suspendre l'atorgament i admissió a tràmit de les llicències que es puguen 
sol·licitar per a la implantació d'instal·lacions d'energia fotovoltaica, conforme a l'art. 68 
del TRLOTAP, amb la finalitat d'estudiar la reforma de l'ordenació urbanística 
d'aquests usos en el PGOU.

La referida suspensió no afectarà les instal·lacions per a autoconsum, amb o sense 
excedent, ni a aquelles altres que, per haver iniciat la seua tramitació amb anterioritat, 
compten ja amb Declaració d'interès comunitari per a la seua implantació en sòl no 
urbanitzable.

L'àmbit d'aquesta suspensió és tot el sòl no urbanitzable del terme municipal, tant 
comú com protegit i el sòl urbanitzable no programat.

SEGON.- Establir la duració de la suspensió en el termini màxim establit en l'art. 68 del 
TRLOTUP 8 (dos anys), si bé podrà alçar-se totalment o parcialment o limitar-se la 
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seua duració, segons el contingut del document de planejament que finalment resulte 
sotmès a exposició pública.

TERCER.- Remetre el present acord a la Direcció General d'Indústria i a la Direcció 
General d'Ordenació del Territori i Paisatge, de la Generalitat Valenciana, perquè en 
prengueu coneixement i efectes en la tramitació dels expedients emparats en el Decret 
llei 14/2020, de 7 d'agost, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions 
per a l'aprofitament d'energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat 
urgent de reactivació econòmica.

QUART.- Remetre el present acord, amb caràcter d'urgència, al Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana per a la seua publicació, moment a partir del qual entrarà en 
vigor la suspensió.

Així mateix, publicar aquest acord en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la web 
municipal.

CINQUÈ.- Comunicar el present acord a l'Oficina Tècnica Municipal.”

Refreent a açò, el Sr. Gutiérrez Martín diu que hi ha hagut una gran proliferació de 
sol·licituds de llicència de plantes d'energies renovables. Que el Consell va publicar un 
Decret llei de mesures per a facilitar aquest tipus d'instal·lacions que no se sotmeten a 
procediment de concurrència competitiva, per a triar a la millor i les sol·licituds no 
tenen efectes acumulatius entre elles. Actualment s'estan tramitant a Xixona quatre 
sol·licituds pendents de contestar, en sòl no urbanitzable, per la proximitat de la 
subestació elèctrica.

Diu que el Decret llei referit estableix que únicament es poden denegar les llicències 
per a aquestes instal·lacions, si el PGOU estableix que en una determinada zona no 
es pot establir aqueixa activitat. El PGOU de Xixona no contempla cap regulació sobre 
aquestes instal·lacions i és necessari estudiar que instal·lacions es poden permetre i 
on, per la qual cosa es planteja la suspensió de les llicències d'aquestes instal·lacions 
per a estudiar les zones on es pot o no es pot establir aquestes plantes d'energies 
renovables.

El secretari cometa que també existeix el problema de les xarxes de transport 
d'energia, procedent de plantes instal·lades en altres termes municipals, en estar 
situada en aquest terme municipal la subestació elèctrica.

Obert el torn d'intervencions, el Sr. Ros Planelles (MX-AM) diu que té dubtes perquè 
es comenta que s'expropiaran terrenys i que altres municipis limítrofs han fet 
al·legacions i que per què Xixona no presenta al·legacions. També diu si és possible 
que en aquests dos anys es modifique el PGOU.

Contesta el Sr. Gutiérrez Martín que la primera preocupació és la proliferació de 
sol·licituds de plantes i per a definir on volem que se situen és necessari modificar el 
PGOU. Diu que Conselleria autoritza la instal·lació, però que la llicència final d'obres i 
d'activitat correspon a l'Ajuntament i com més prompte millor es tinga clar com es vol 
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que es facen aquestes instal·lacions i on, millor i que sí que es pot modificar el PGOU 
en aquests dos anys.

L’alcaldessa presidenta diu que de tota manera l'informe municipal en contra està fet, 
però la suspensió de llicències és molt més contundent.

El Sr. Francés Romo (PP) diu que també s'hauria d'incloure en l'estudi el tema de les 
plantes eòliques, pel seu impacte ambiental i d'altra banda sol·licitar que, encara que 
estem suspenent les llicències per a totes aquelles instal·lacions que no han sol·licitat 
llicència, amb les quals ja estan en tramitació caldrà ser molt exigents per a no 
penedir-nos després en donar les llicències. Que cal fer costat a empreses renovables, 
però pot ser un problema, tant de medi ambient com de propietats particulars.

Contesta el Sr. Gutiérrez Martín que les instal·lacions que ja s'han sol·licitat, han 
sol·licitat l'autorització a Conselleria, però que per a atorgar la llicència s'hauran 
d'adaptar al nou planejament.

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

15. PRECS I PREGUNTES.

15.1) El Sr. Ros Planelles (MX-AM) pregunta pel tema de la Carrasqueta. Diu que li 
sorprèn que fa temps va presentar una moció i fins ara no s'ha actuat, i si s'ha actuat 
ara ha sigut per la protesta dels veïns, i pregunta per què s'ha apartat una moció 
aprovada per aquest Ple.

L’alcaldessa presidenta contesta que no s'ha apartat la moció que va presentar MX-
AM, que la sol·licitud està enviada, però hi ha uns requisits que complir i la decisió final 
correspon a la Direcció General de Trànsit i encara no hi ha hagut resposta a aqueixa 
petició. Ens han dit que cal complir uns requisits per a declarar la carretera com a via 
cicloturista i que serà complicat que es puga declarar via cicloturística.

El Sr. Martínez Sánchez diu que li han comunicat que en aquest moment la prioritat 
està a instal·lar radars, punts de control i altre, però que no vol dir que no declare via 
cicloturista, si és possible fer-ho.

El Sr. Ros Planelles pregunta si li han dit que no la van declarar via cicloturista.

L’alcaldessa presidenta diu que no s'ha dit així de categòrica, però que això no vol dir 
que no es vaja a controlar la velocitat. Que en l'última Junta Local de Seguretat es va 
proposar i es va dir que s'està estudiant, però que l'important ara és controlar la 
situació de perillositat d'aquesta via.

El Sr. Ros Planelles diu que espera que siga així.

15.2) El Sr. Ros Planelles (MX-AM) pregunta si hi ha algun projecte per a construir una 
piscina coberta o per a cobrir la piscina actual.
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El Sr. Gutiérrez Martín contesta que hi ha partida pressupostària per a fer-la i que de 
fer-la cal veure si es fa una nova o es cobreix l'actual.

15.3) El Sr. Ros Planelles (MX-AM) diu que els caps de setmana va la gent a fer 
botelló al Cuernero i que després no es neteja.

L’alcaldessa presidenta contesta que a la gent se li ha de demanar civisme. El Sr. 
Sirvent Carbonell diu que insistirà a l'empresa de neteja perquè ho faça.

15.4) El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) li diu al Sr. Ferrer Arques que ha 
insistit ja en diversos plens sobre el Pou de la Neu, que l'Ajuntament va fer una 
inversió i no s'ha complit el plec. Pregunta si s'està pagant el cànon corresponent.

Contesta el Sr. Ferrer Arques que la situació és delicada. Hi ha hagut la pandèmia. 
L'atac informàtic i la seua repercussió en la comptabilitat municipal, però que s'està 
reprenent la situació, per a regularitzar-la al més prompte possible. Que en breu es 
reunirà amb els adjudicataris, però que abans cal veure com està la situació i estant  
solucionant-ho.

15.5) El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) li diu que ha vist que l'empresa 
adjudicatària de les obres de la xarxa d'aigua del barri de Sant Sebastià ha retirat la 
seua oferta perquè el projecte és de 2017.

Contesta el Sr. Ferrer Arques que ho veurà i li dirà el que hi ha.

El Sr. Mira García intervé dient que com a anterior regidor d'Aigua contesta a la 
pregunta del Sr. Arques i Galiana. Diu que en les ofertes hi havia una baixa temerària i 
es va demanar la documentació justificativa. Que l'empresa va presentar unes 500 
pàgines de documentació que es van perdre amb l'atac informàtic i en posar-se en 
contacte amb l'empresa perquè tornara a presentar la documentació per a estudiar-la, 
l'empresa es va retirar. Ja no cal estudiar aqueixa documentació i s'està pendent que 
es reunisca la Mesa de Contractació per a adjudicar a l'empresa classificada en primer 
lloc.

El Sr. Arques i Galiana diu què si el projecte és de 2017, contestant el Sr. Mira García 
que aquest és un exemple del que costen fer les coses.

15.6) El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) pregunta per què s'ha desistit de 
la subvenció de Diputació, de 53.000 €, per a prestacions per la COVID 19.

Contesta el Sr. Mira García que no hi havia ajudes socials i com no s'ha gastat, no s'ha 
pogut justificar i per això l'han retornada.

15.7) El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) pregunta sobre la situació en 
què es troben les pistes de pàdel. Diu que es van incloure en el pressupost de 2017, 
que la Conselleria va informar proposant la declaració de Bé de Rellevància Local de 
la Casa Geralda i que l'empresa adjudicatària ha sol·licitat la devolució de la fiança i 
pregunta què es farà amb aquest projecte que està paralitzat.
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Contesta el Sr. Sivent Carbonell que el projecte segueix en peus, però que hi ha coses 
que costa molt fer. Que en aquest cas està el problema de la Casa Geralda i també cal 
urbanitzar i cal anar pas a pas.

15.8) El Sr. Francés Romo (PP) diu que els usuaris de les pistes de pàdel s'estan 
anant a altres pobles per a poder jugar al pàdel. Que estem en 2022 i encara no se 
sap com es faran les pistes de pàdel. S’esperaran a fer el pavelló i ja veurem. 
L'important és donar un servei als ciutadans i es podien haver fet ja les pistes, perquè 
s'estan donant tornades des de 2015 i la gent del poble podrien estar jugant des de 
llavors, pero al Sr. Sirvent Carbonell li és igual. No es pot esperar fins al pavelló per a 
fer les pistes de pàdel i els afectats són els usuaris.

El Sr. Sirvent Carbonell pregunta si és un prec o una pregunta. Contesta el Sr. Francés 
Romo que és un comentari.

15.9) El Sr. Francés Romo (PP) li diu a la Sra. Carbonell Bernabeu que, respecte a la 
Casa Rovira, és qüestió de prioritats. Tots volen un centre de dia i les prioritats són les 
que són.

El Sr. Mira García diu que sap què fer amb els diners del banc i l'important és fer 
coses.

La Sra. Carbonell Bernabeu li diu al Sr. Francés Romo si és una pregunta. El Sr. 
Francés Romo contesta que és una rèplica, perquè en el punt de la biblioteca no l’han 
deixat acabar.

La Sra. Carbonell Bernabeu diu que tots són conscients del que fa falta i que tots volen 
un Centre de Dia. Que unes coses es fan amb ajudes de Diputació i unes altres amb 
ajudes de Conselleria.

15.10) El Sr. Francés Romo (PP) pregunta al Sr. Mira García en quina situació està la 
planta fotovoltaica que està en ús i si ha creat ocupació, perquè per a això va tenir 
beneficis fiscals.

Contesta el Sr. Mira Garcia que la planta no té llicència d'activitat i que oficialment no 
està en marxa. Que l'empresa ha dit que no contractarà personal i està disposada a 
retornar les subvencions. Quan tinga la llicència d'activitat es veurà si compleix o no i 
es demanarà la devolució de les subvencions.

15.11) El Sr. Francés Romo (PP) diu que el mur del mirador de la Carrasqueta s'ha 
d'arreglar.

Contesta l'alcaldessa presidenta que no tenia coneixement que estava mal, però el 
manteniment d'aquest mur és de carreteres i que l'Ajuntament ho posarà en 
coneixement de la Direcció Territorial i si no ho arreglen ho arreglarà l'Ajuntament.

15.12) El Sr. Francés Romo (PP) diu que ja va preguntar per la situació dels focus de 
les pistes de tennis i els focus segueixen igual.

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

Código Seguro de Validación 1e79b28950f5429b9de0a7213ec04bb1001

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

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

F
ir

m
a 

1 
d

e 
1

A
lf

o
n

so
 R

am
ó

n
 C

al
er

o
 d

el
C

as
ti

llo
21

/0
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 

Contesta el Sr. Sirvent Carbonell que la setmana passada van venir de l'empresa i van 
dir el que cal fer. Han de modificar una torre de la pista de futbol sala i quan estiga 
modificada ho contractarà Diputació.

El Sr. Francés Romo diu que cal prioritzar, que des de la pandèmia no s'utilitza la pista 
de futbol sala i si les de tennis, i el que cal prioritzar són les pistes de tennis.

Contesta el Sr. Sirvent Carbonell que no depèn de nosaltres, que l'empresa la 
contracta Diputació.

A continuació, no havent-hi més preguntes, l’alcaldessa cedeix la paraula a la Sra. 
Carbonell Bernabeu que diu que avui és el dia mundial contra l'holocaust i la 
Conselleria de Transparència els ha convidat a un homenatge a Sant Vicent del 
Raspeig a qui estigué en camps de concentració durant la guerra mundial.

Diu que hi ha un xixonenc que va estar en el camp de Mauthausen i va morir allí. 
S'anomena Francisco Cots Sirvent, nascut el 1908, qui va ingressar en Mauthausen el 
29 de setembre de 1942, morint al desembre de 1942, i la Generalitat li ha fet un 
homenatge, amb una placa de pedra. Que s’ha de tenir la sensibilitat de posar-la en 
algun lloc per a coneixement de tots els xixonencs i xixonenques, i ja es veurà si 
s'organitza un acte o una cosa similar.

La corporació queda assabentada.

I sense més assumptes que tractar, a les 22.35 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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