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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 24 DE 
FEBRER DE 2022

A Xixona, a la sala de plens de la casa consistorial, el dia 24 de febrer 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),  
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.

No hi assisteix el regidor del Grup PP, Juan Carlos Francés Romo, per motius 
personals.

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 20.00 hores i s'examinen els assumptes 
que integren l’ordre del dia següent:

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

2. SECRETARIA.- MOCIÓ PER A LA MILLORA DELS SERVEIS FINANCERS A LA 
CIUTADANIA PER PART DE LES ENTITATS BANCÀRIES (EXP.2022/224).

3. JOVENTUT. - DESIGNACIÓ DE VOCALS DE LA JUNTA RECTORA DEL 
CONSELL MUNICIPAL DE LA JOVENTUT (EXP. 2022/123).

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

5. URBANISME I MEDI AMBIENT.- DECLARACIÓ DE LA SITUACIÓ 
INDIVIDUALITZADA DE MINIMITZACIÓ D'IMPACTE TERRITORIAL PER A 
HABITATGE EN SÒL NO URBANITZABLE, SITUADA EN EL POLÍGON 25 
PARCEL·LA 6 (EXP. 2021/1188).

6. CONTRACTACIÓ.- RETIRADA DE LA MERCANTIL DOALCO, SA, L’OFERTA PER 
A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE “CONSTRUCCIÓ DEL PAVELLÓ 
POLIESPORTIU MUNICIPAL DE XIXONA”. ESTIMACIÓ DEL RECURS ESPECIAL 
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ INTERPOSAT PER LA MERCANTIL DOALCO, 
SA, DAVANT EL TRIBUNAL ADMINISTRATIU CENTRAL DE RECURSOS 
CONTRACTUALS. ANUL·LACIÓ DE LA IMPOSICIÓ DE PENALITAT DEL 3% DEL 
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (EXP. CONT. 2018/1871).
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7. CONTRACTACIÓ.- LICITACIÓ PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 
“CONSTRUCCIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL DE XIXONA”. 
RETIRADA, PER LA MERCANTIL “ASCH, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, 
SA”, DE LA SEUA OFERTA. DECLARACIÓ DE LICITACIÓ DESERTA (EXP. CONT. 
2018/1871).

8. PRECS I PREGUNTES.

-ASSUMPTES URGENTS-

A) SECRETARIA GENERAL.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT A LA 
SOCIETAT UCRAÏNESA A L'AJUNTAMENT DE XIXONA (EXP. 2022/310).

B) SECRETARIA GENERAL.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ, DIA 
INTERNACIONAL DE LA DONA (EXP. 2022/311).

C) DEPARTAMENT JURÍDIC ADMINISTRATIU – Patrimoni.- SOL·LICITUD DE 
L'AJUNTAMENT A L'IVACE DE CESSIÓ DE LA PARCEL·LA E-4 DEL POLÍGON 
ESPARTAL III (REFERÈNCIA CADASTRAL 9367108YH1696N0001QY) PER A 
l'INSTITUT D'INVESTIGACIÓ DEL GELAT ARTESÀ (EXP. 2020/1459). ACORD 
D'ACCEPTACIÓ.

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

Seguidament, es dóna compte de les resolucions dictades des de la convocatòria del 
Ple ordinari que se celebrà el 27 de gener de 2022, iniciant-se en la Resolució núm. 
88/2022, de data 24 de gener de 2022, fins a la Resolució núm. 196/2022, de data 21 
de febrer de 2022, totes dues incloses.

El Sr. Ros Planelles (MX-AM) pregunta pels decrets núm. 22,146 i 148 sobre plantes 
fotovoltaiques. 

El Sr. Gutiérrez Martín contesta que són anteriors a la suspensió de llicències.

El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) pregunta al Sr. Mira García per la 
Resolució núm. 128, despeses de personal, que el total no és el que ve en la partida 
pressupostària.

El Sr. Mira García, contesta que no, que és la quantitat del personal que tenim ara, 
inclòs el personal que està contractat per subvencions, fins que acabe l'any.

La corporació queda assabentada.
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2. SECRETARIA.- MOCIÓ PER A LA MILLORA DELS SERVEIS FINANCERS A LA 
CIUTADANIA PER PART DE LES ENTITATS BANCÀRIES (EXP.2022/224).

El regidor del Grup Compromís per Xixona, Lucas Sirvent García, exposa la moció de 
data 13 de febrer de 2022 (NRE 2022/854, 13/02/2022), amb un dictamen  favorable 
de la Comissió Municipal d'Hisenda, Especial de Comptes i Educació, en la sessió 
ordinària, que va tenir lloc el dia 18 de febrer  de 2022, i que es transcriu a continuació:

“Lucas Sirvent García, amb document d'identitat núm. 48774023Q, com a regidor del 
Grup Municipal Compromís per Xixona, amb CIF núm. V54892625, a l'Ajuntament de 
Xixona, a l'empara de les atribucions que confereixen els arts. 114 i 116 de la Llei 
8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, d'acord amb l'art. 97 
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la 
seua inclusió davant el Ple ordinari del mes de febrer de la corporació municipal, i per 
al seu debat i aprovació, si escau, la següent

MOCIÓ PER A LA MILLORA DELS SERVEIS FINANCERS A LA
CIUTADANIA PER PART DE LES ENTITATS BANCÀRIES

En els últims temps la prestació i la qualitat dels serveis bancaris presencials en la 
població s'han reduït d'una manera extraordinària. Un procés que s'ha vist agreujat per 
efecte de la digitalització, les fusions i, també, per la pandèmia, amb la implantació de 
la cita prèvia, les limitacions d'accés a les oficines o les restriccions d'horaris d'atenció.

Aquesta és una situació que afecta la ciutadania en general, però especialment, a les 
persones majors i a les persones amb discapacitat, que veuen els seus drets vulnerats 
per la manca d'una atenció específica que els permeta accedir d'una manera 
adequada i segura als serveis i productes financers. Sens dubte, es tracta d'una 
situació de maltractament a aquests col·lectius vulnerables, que posa de manifest una 
notable absència d'ètica per part de les entitats bancàries.

És evident, i el debat respecte a com s'ha d'actuar està obert al carrer, que el servei 
que ofereixen els bancs en les seues clienteles ha empitjorat al llarg dels últims anys. 
Amb la fusió de les entitats bancàries s'ha anat reduint l'oferta, creant un escenari on 
hi ha menys competència, el qual ha propiciat que els bancs tinguen molta més 
capacitat d'imposar les seues condicions als usuaris, com ve a ser la 
despersonalització o, directament, la desaparició del servei d'atenció al client, entre 
altres condicions abusives.

Aquestes fusions i la digitalització forçada per la pandèmia han provocat no sols el 
tancament de sucursals, sinó una limitació d'horaris d'atenció al públic i la derivació 
cap a la cita prèvia i els gestors. La banca en línia i la reducció de personal obliga els 
usuaris i usuàries a operar a través dels caixers automàtics, l'ordinador o el telèfon 
mòbil. Les persones menys acostumades a utilitzar les noves tecnologies, o que tenen 
dificultats per a tenir accés, es veuen, per tant, desprotegides.
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Davant aquesta situació, les entitats financeres, lluny de facilitar res a la gent gran o a 
persones amb discapacitat, continuen abusant d'elles, requerint-los condicions per a 
atendre les seues necessitats com a usuaris que van des de cobrar comissions de 
manteniment pels comptes corrents o traure diners en efectiu, obligant-los a contractar 
targetes de crèdit, a fer desaparèixer les llibretes, quan normalment representen 
l'única manera que aquestes persones puguen visualitzar la situació dels seus estalvis, 
deixant sense cobrir el dret bàsic a la informació per part del client.

L'atenció individualitzada i en condicions, la formació en matèria financera, i la 
detecció de problemes específics en el cas de cada client, han de ser les premisses a 
partir de les quals el sector ha d'atendre les necessitats de la seua clientela, 
especialment, en els casos en què aquesta patisca el risc de no poder exercir els seus 
drets com a consumidor per situacions concretes de vulnerabilitat. I si les entitats 
bancàries per si mateixes, no són capaces de trobar i implementar iniciatives que es 
puguen alinear amb els criteris i valors de la responsabilitat social, hauran de ser les 
administracions públiques, com a garants dels drets de la ciutadania i en la seua 
representació, qui assegure l'assumpció d'aquests compromisos de manera 
reguladora.

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

- Instar a oferir per part de les entitats bancàries d'uns serveis financers 
adequats en la població i, especialment, a les persones majors i persones 
amb discapacitat, transparents, assegurances, sense condicions abusives i 
garantint una atenció individualitzada i presencial.

- Instar en la declaració de l'atenció presencial de les entitats bancàries com 
a servei universal, com ja ocorre amb les telecomunicacions, així com al 
desenvolupament d'una normativa que atorgue especial empara i protecció 
d'aquesta atenció per a persones majors i persones amb discapacitat, amb 
l'objectiu d'evitar l'exclusió d'aquesta part de la població.

- Donar trasllat dels presents acords a les direccions generals dels bancs 
amb seu a Xixona, a l'Associació Espanyola de Banca, així com al Govern 
d'Espanya i als grups parlamentaris en el Congrés i al Senat, Banc 
d'Espanya i Presidència de la Generalitat Valenciana.

Lucas Sirvent García

ALCALDESSA PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE XIXONA”

Comenta que són moltes les iniciatives per part de l'Administració per a revertir 
aquesta situació. Que la Generalitat Valenciana, a través de l'Agència de Despoblació 
ha subvencionat més de tres milions d'euros per a instal·lar caixers automàtics en 
poblacions sense entitat bancària. Pensa que, després del rescat de la banca, que ha 
suposat molts milions d'euros, s'ha de prestar un millor servei. Finalment demana el 
vot a favor d'aquesta moció.
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La Sra. Galiana López (PP) diu que està totalment d'acord i que aquest problema no 
sols afecta als majors sinó a tota la ciutadania i que ja alguna entitat bancària està 
canviant la manera d'actuar.

El Sr. Gutiérrez Martín (Cs Xixona) diu que donaran suport a la moció però que li “falta 
una pota a la moció” que és que li agradaria instar també a la Generalitat Valenciana, 
per a dur a terme mesures com les que es proposen, per la qual cosa se li hauria de 
donar trasllat d'aquesta missió a la Generalitat Valenciana i instar a la Generalitat i al 
Govern d'Espanya a establir actuacions de cohabitació públic-privat que solucione 
aquest assumpte, modificant el punt 3r de la moció.

El Sr. Sirvent García diu que ja hi ha un conveni amb CaixaBank, però que li sembla 
bé el que diu el Sr. Gutiérrez Martín, per la qual cosa s'accepta per tots els presents el 
text modificat.

La Sra. Carbonell Bernabeu (PSOE) diu que hi està d'acord. Que aquesta situació 
afecta als majors, minusvàlids i als ciutadans en general. Diu que ja hi ha convenis per 
a instal·lar caixers i que s'està redactant un protocol i que a Xixona, algun banc ja està 
adoptant alguna modificació. Diu que el Ministeri d'Assumptes Econòmics i 
Transformació Digital, està fent passos en aquesta línia. El 21 de febrer va publicar 
una nota de premsa, que deia el protocol amb el qual havia arribat a un acord amb les 
associacions bancàries, pel qual s'obrirà de 9.00 a 14.00 hores les oficines, que a 
Xixona ja es fa. Garantir tots els serveis bancaris adaptats a aqueixes necessitats dels 
majors, com és l'atenció presencial, telefònica, accés a caixers i mitjans digitals.

D'una altra part, es vol aprovar la Llei de Serveis d'Atenció al Client i la Llei d'Autoritat 
de Defensa de Clients Financers. És una manera de tenir un observatori que vigile 
totes les activitats financeres en pro de la defensa dels majors, minusvàlids, que és el 
que la moció demanda, donem suport a la moció. Però veiem que des de totes les 
administracions s'està actuant i són sensibles a aquesta problemàtica.

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

3. JOVENTUT. - DESIGNACIÓ DE VOCALS DE LA JUNTA RECTORA CONSELL 
MUNICIPAL DE LA JOVENTUT (EXP. 2022/123).

A continuació la regidora de Joventut, Ainhoa López Narbón, exposa la proposta, de 
data 11 de febrer de 2022, amb un dictamen favorable de la Comissió Municipal 
d'Hisenda, Especial de Comptes i Educació, en la sessió ordinària del dia 18 de febrer 
de 2022, i que diu:

“Mitjançant acord plenari de data 24 de juny de 2010, es va acordar la creació del 
Consell Municipal de la Joventut de l'Ajuntament de Xixona, com a organisme 
d'assessorament, debat i consulta sobre la política local de joventut i les seues 
prioritats, així com l'aprovació inicial del seu reglament d'organització i funcionament.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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Mitjançant acord plenari de 28 de novembre de 2019, es van designar els set vocals 
de la Junta Rectora del Consell de la Joventut de l'Ajuntament de Xixona entre les 
propostes rebudes en aquest Ajuntament, quedant les vocalies designades com 
segueixen:

- Laia García Selfa (DNI – 48780687X)
- Nuria Picó Requena (DNI – 48783253T)
- Jordi Planelles Marín (DNI – 48787914S)
- Sonia Moreno Alcaraz (DNI – 48763528D)
- Marc Soler Verdú (DNI – 21805086M)
- Berta Jerez Nicolau (DNI – 48800669M)
- Flavia Garrigós Soler (DNI – 74015554J) 

Mitjançant acord plenari de 22 d'octubre de 2020, es va acceptar la renúncia com a 
vocal de la seua Junta Rectora de Sonia Moreno Alcaraz i es va efectuar el 
nomenament de Raúl Chorro Galiana com a vocal, en substitució de Sonia Moreno 
García.

Laia García Selfa ha manifestat, mitjançant escrit amb registre d'entrada número 
2022/329, de data 19 de gener de 2022 que, per motius personals, no pot assistir a les 
reunions d'aquest Consell, per la qual cosa sol·licita que s'accepte la seua renúncia 
com a vocal de la Junta Rectora del Consell de la Joventut de l'Ajuntament de Xixona.

És per l'anterior que resulta necessari nomenar un vocal en substitució de Laia García 
Selfa, per la qual cosa es proposa que s'aprove el nomenament de César José Mira 
Ramos, amb DNI núm. 48620529R.

Per tot l'anterior, propose al Ple de la corporació, l'adopció dels acords següents:

PRIMER: acceptar la renúncia efectuada per Laia García Selfa com a vocal membre 
de la Junta Rectora del Consell Municipal de la Joventut de Xixona, agraint-li els 
serveis prestats.

SEGON: Acceptar la proposta i efectuar el nomenament de César José Mira Ramos 
com a vocal de la Junta Rectora del Consell de la Joventut de l'Ajuntament de Xixona, 
en substitució de Laia García Selfa

TERCER: L'anterior designació tindrà la vigència establida en l'Art.7 de les Normes 
d'Organització i Funcionament del Consell de la Joventut i, com a màxim, fins que es 
procedisca a la renovació de la corporació.

QUART: Notificar el present acord a la persona designada.”
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La Sra. López Narbón comenta la proposta, agraeix a la vocal cessant el treball i la 
dedicació i dóna l'enhorabona a l'entrant.

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

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

A continuació el regidor d'Habitatge i Urbanisme, Javier Gutiérrez Martín, exposa la 
proposta, de data 7 de febrer de 2022, amb un dictamen favorable de la Comissió 
Municipal de Governació i Urbanisme, en la sessió ordinària del dia 18 de febrer de 
2022, i que es transcriu a continuació:

“El Ple municipal d'aquest Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 27 de gener de 
2022, va adoptar acord l'enunciat del qual és el següent:

“URBANISME I MEDI AMBIENT.- Suspensió de llicències per a determinades 
instal·lacions d'energies renovables en sòl no urbanitzat”.

El citat enunciat fa referència a determinades instal·lacions d'energies renovables i 
l'acord adoptat pel Ple Municipal, en la seua part expositiva, fa referència a les 
energies renovables en general i a les infraestructures d'evacuació i transport 
d'energia de centrals la instal·lació de les quals està prevista en altres termes 
municipals, però que necessiten discórrer pel terme municipal de Xixona, en situar-se 
en aquest terme una subestació d'energia elèctrica.

Així mateix, en els informes tècnic i jurídic que consten en l'expedient, emesos per 
l'arquitecte cap del Departament de Gestió i Disciplina Urbanística i pel secretari 
general de la corporació, es fa referència a les instal·lacions fotovoltaiques i eòliques i 
a les infraestructures d'evacuació d'energia de centrals previstes en altres termes 
municipals, que necessiten discórrer per aquest terme municipal.

No obstant això, l'acord del Ple municipal només fa referència a les instal·lacions 
d'energia fotovoltaica, quan la intenció de la corporació i així es va manifestar en les 
intervencions dels diferents grups municipals que consten en l'acta de la sessió, és la 
suspensió de llicències per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables, 
fotovoltaica i/o eòlica, en sòl no urbanitzat, així com les infraestructures d'evacuació 
d'energia de les mateixes que discórreguen pel terme municipal de Xixona, encara que 
els elements generadors se situen en un altre terme municipal.

Per tant, es tracta d'un error involuntari, sobre els fets que van justificar la decisió de 
les corporació i que manifesta la imperfecta expressió de la voluntat d'aquesta, per la 
qual cosa cal rectificar l'acord adoptat.
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En relació amb l'anterior, l'art. 109, 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix:

“Les Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol 
moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes”.

Per tant, en l'acord adoptat en la sessió del Ple municipal celebrada el dia 27 de gener 
de 2022, “URBANISME I MEDI AMBIENT.- Suspensió de llicències per a 
determinades instal·lacions d'energies renovables en sòl no urbanitzat”, 
en la seua part dispositiva, on diu:

“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”,

ha de dir:

“PRIMER.- Suspendre l'atorgament i admissió a tràmit de les llicències que es 
puguen sol·licitar per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables, 
fotovoltaica i/o eòlica, així com les infraestructures d'evacuació d'energia de les 
mateixes que discórreguen pel terme municipal de Xixona, encara que els 
elements generadors se situen en un altre terme municipal, conforme a l'art. 68 
del TRLOTAP, amb la finalitat d'estudiar la reforma de l'ordenació urbanística 
d'aquests usos en el PGOU”,

L'òrgan competent per a aquesta rectificació és el Ple municipal, per ser l'òrgan que va 
adoptar l'acord que es rectifica.

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

PRIMER.- Rectificar l'error de fet advertit en l'acord adoptat en la sessió del Ple 
municipal celebrada el dia 27 de gener de 2022, en el sentit que on diu:

“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”,

ha de dir:

“PRIMER.- Suspendre l'atorgament i admissió a tràmit de les llicències que es 
puguen sol·licitar per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables, 
fotovoltaica i/o eòlica, així com les infraestructures d'evacuació d'energia de les 
mateixes que discórreguen pel terme municipal de Xixona, encara que els 
elements generadors se situen en un altre terme municipal, conforme a l'art. 68 
del TRLOTAP, amb la finalitat d'estudiar la reforma de l'ordenació urbanística 
d'aquests usos en el PGOU”,
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SEGON.- En la resta, el referit acord queda com es va adoptar en la sessió del Ple 
municipal celebrada el dia 27 de gener de 2022.

TERCER.- 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 aquesta rectificació.

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

QUART.- Comunicar el present acord a l'Oficina Tècnica municipal.”

El Sr. Gutiérrez Martín (Cs Xixona) diu que a conseqüència de la intervenció del Sr. 
Francés Romo (PP) en el Ple anterior, es va advertir un error en la proposta de 
suspensió de llicències d'instal·lacions d'energies renovables, perquè no sols s'han de 
suspendre les instal·lacions fotovoltaiques, sinó també les eòliques i les xarxes de 
transport d'energia produïda per aquestes instal·lacions.

La Sra. Galiana López (PP) agraeix al Sr. Gutiérrez Martín que haja dit que es va 
advertir l'error a conseqüència de la intervenció del seu grup.

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

5. URBANISME I MEDI AMBIENT.- DECLARACIÓ DE LA SITUACIÓ 
INDIVIDUALITZADA DE MINIMITZACIÓ D'IMPACTE TERRITORIAL PER A 
HABITATGE EN SÒL NO URBANITZABLE, SITUADA AL POLÍGON 25 
PARCEL·LA 6 (EXP: 2021/1188).

Novament el regidor d'Habitatge i Urbanisme, Javier Gutiérrez Martín, exposa la 
proposta, de data 15 de febrer de 2022, amb un dictamen favorable de la Comissió 
Municipal de Governació i Urbanisme, en la sessió ordinària del dia 18 de febrer de 
2022, i que és del tenor literal següent:

“Rubén Gutiérrez Rodríguez, en representació de Sebastián López González, s'ha 
sol·licitat la declaració de la situació individualitzada de minimització d'impacte 
territorial per a habitatge en sòl no urbanitzable, situada al polígon 25 parcel·la 
6, ref. cadastral 03083A025000060000XJ (parcel·la) 0012004YH1755S0001DO 
(construccions), a fi de legalitzar l'habitatge existent, construïda sense la preceptiva 
llicència urbanística.

La situació individualitzada de minimització d'impacte territorial està establida en l'art. 
230 del Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, aprovat 
per Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, que preveu un mecanisme per 
a la regularització d'habitatges unifamiliars existents en sòl no urbanitzable, 
construïdes sense l'empara de la preceptiva llicència urbanística.
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En aquest precepte es regula el procediment per als habitatges que no formen part de 
nuclis d'habitatges (article 228 del TRLOTUP), definint com a tals les agrupacions 
d'habitatges que tinguen una densitat igual o superior a tres habitatges per hectàrea.

L'art. 230 del TRLOTUP, estableix:

“1. Les persones propietàries d'edificacions susceptibles d'acollir els usos residencials 
previstos en l'article 228 d'aquest text refós que, per la ubicació allunyada de tot nucli 
d'habitatges consolidat, no puguen integrar-se en un pla especial de minimització 
hauran de sol·licitar la declaració de situació individualitzada de minimització 
d'impacte territorial. A tal fi, hauran de presentar davant l'ajuntament, al costat de la 
sol·licitud, la documentació que acredite que no és possible incloure-les en un àmbit de 
minimització d'impactes dels previstos en l'article 228.2 d'aquest text refós. Correspon 
al Ple de l'ajuntament la declaració de situació individualitzada de minimització 
d'impacte territorial a través d'una decisió reglada i singular sobre el compliment 
dels requisits legals que no suposa exercici de la potestat de planejament. La 
declaració de situació individualitzada ha d'incloure les condicions d’edificació a les 
quals ha d'ajustar-se la posterior llicència de legalització de la construcció. En aquests 
casos no seran aplicables els requisits establits en l'article 211.1.b d'aquest text refós.

La declaració de situació individualitzada de minimització d'impacte territorial implicarà 
la suspensió de la tramitació dels expedients de restabliment de la legalitat urbanística 
o de l'execució de les resolucions que recaiguen sobre les obres que puguen 
regularitzar-se. Queden en suspens així mateix els terminis de prescripció o caducitat 
de les accions o procediments en tramitació o execució.

2. Després d'haver obtingut la declaració a què es refereix l'apartat anterior, la persona 
interessada ha de sol·licitar una llicència de minimització d'impacte territorial i 
d'ocupació a l'ajuntament, a la qual ha d'adjuntar un estudi d'integració paisatgística, 
una anàlisi de les afectacions i riscos ambientals i mesures correctores proposades per 
a evitar-los, un projecte bàsic, on es descriga la situació actual de l'edificació i les obres 
que resulten necessàries per al compliment de les obligacions marcades pels articles 
190 i concordants d'aquest text refós.
…/…
En el cas que els habitatges aïllats, objecte de la minimització d'impacte territorial es 
troben en terreny forestal o contigu a aquest, s'ha de procurar la realització de les 
mesures que la legislació de prevenció d'incendis forestals establisca per a les noves 
urbanitzacions, edificacions i usos”.

Per tant, l'acord plenari és un acte reglat que té per objecte la verificació del 
compliment dels requisits materials exigits pel TRLOTUP, que són els següents:

1.- Que l'habitatge  estiga construït abans del 20 d'agost de 2014.
2.- Que, per la seua situació en el territori, no puga integrar-se en una 
agrupació d'habitatges amb densitat superior a tres unitats per hectàrea.
3.- Que se situe en una parcel·lació de característiques rurals.

Aquests criteris han sigut desenvolupats en la Guia orientativa per a la minimització de 
l'impacte territorial: regularització d'habitatges en sòl no urbanitzable, publicat per la 
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat al juny de 2020.
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Consta en l'expedient informe tècnic emès per l'arquitecte cap del Departament de 
Gestió i Disciplina Urbanística, en el qual s'indica que de la documentació aportada a 
l'expedient, es desprèn que la construcció inicial és molt antiga, encara que ha sigut 
objecte de diverses obres de reformes i ampliacions que van ser finalitzades amb 
anterioritat a l'any 2014; el caràcter aïllat de l'edificació, que dista més de 500 metres 
dels habitatges més pròxims, per la qual cosa resulta evident que no està inclosa en 
cap agrupació d'habitatges i que manté les característiques rurals, perquè no ha patit 
una parcel·lació de caràcter urbanístic, posseeix una superfície i forma similar a les del 
seu entorn rural, no s'ha alterat la seua morfologia rural i no disposa de les 
característiques d'urbanització exigibles a la condició jurídica de solar (accés rodat 
pavimentat propi de la urbanització, subministrament d'aigua potable i energia 
elèctrica, xarxa d'aigües residuals, accés per als vianants amb encintat de voreres i 
enllumenat públic).

Per la qual cosa, en aquest cas, es compleixen els requisits establits en l'art. 230 del 
TRLOTUP.

Així mateix, consta en l'informe tècnic que l'habitatge està situat en sòl no urbanitzable 
de protecció ecològica, d'acord amb la classificació de sòl establida pel PGOU i que el 
termini per a l'adopció de mesures de restabliment de la legalitat urbanística ha 
prescrit, ja que les obres es van acabar amb anterioritat a l'any 2006.

També consta que l'habitatge no es troba en àrea inundable, però està situada en els 
voltants de terreny forestal, per la qual cosa per a la seua legalització s'haurà de 
presentar un pla de prevenció d'incendis forestals, que garantisca el compliment de les 
condicions de seguretat establides en l'article 32 del Pla d'Acció Territorial Forestal de 
la Comunitat Valenciana, que haurà de ser sotmès a informe de la Conselleria amb 
competències al mig ambient.

També consta en l'expedient, informe jurídic emès pel secretari general de la 
corporació, en el qual consta que no existeix cap impediment legal perquè pel Ple 
municipal es declare la situació individualitzada de minimització d'impacte territorial per 
a l'habitatge i les construccions annexes situades en sòl no urbanitzable, Polígon 25 
parcel·la 6, Ref. Cadastral 03083A025000060000XJ, per complir-se els requisits legals 
establits en l'article 230 del TRLOTUP, amb les condicions particulars assenyalades en 
l'informe tècnic i que la competència per a la declaració de la situació individualitzada 
de minimització d'impacte territorial, correspon al Ple municipal, en aplicació del que 
s'estableix en l'art. 22,2,q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local, en relació amb el que es disposa en l'art. 230 del TRLOTUP.

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

PRIMER.- Declarar la situació individualitzada de minimització d'impacte territorial, de 
l'habitatge i construccions annexes situades en sòl no urbanitzable, Polígon 25 
parcel·la 6, Ref. Cadastral 03083A025000060000XJ del Cadastre Immobiliari de 
Rústica de Xixona, per complir-se els requisits legals establits en l'article 230 del 
TRLOTUP.
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SEGON.- En aplicació del que s'estableix en l'art. 230,5 del TRLOTUP, fer constar a 
l'interessat que per a la sol·licitud de la llicència de minimització d'impacte territorial 
s'haurà d'aportar la següent documentació:

- Un estudi d'integració paisatgística, redactat amb els criteris establits en 
l'Annex II del TRLOTUP, i que justifique expressament el compliment dels requisits 
d'integració en el paisatge establits en l'article 3.4-6 de les normes urbanístiques del 
PGOU.

- En el projecte tècnic, que s'aportarà al costat de la sol·licitud de llicència, 
s'haurà d'incloure les actuacions necessàries per a resoldre les següents qüestions:

 Modificacions necessàries a l'interior de l'habitatge per a complir els requisits 
d'habitabilitat que resulten exigibles per a habitatge existent, que permeten la 
posterior autorització, en el seu cas, d'ocupació de l'habitatge.

 Adoptar les mesures d'integració paisatgística que resulten necessàries, 
d'acord amb l'estudi d'integració paisatgística aportat, per a possibilitar l'adequada 
adaptació paisatgística de les construccions existents.

 Acreditar la idoneïtat del sistema de proveïment d'aigua potable del qual 
disposarà l'habitatge.

 Dotar a l'habitatge del sistema de depuració adequat, bé mitjançant una 
depuradora individual amb sol·licitud d’autorització amb sol·licitud d'autorització 
d'abocaments presentada davant la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, o 
mitjançant un depòsit estanc i la presentació del document de justificació 
d'inexistència d'abocament al domini públic hidràulic per acumulació d'aigües 
residuals també presentat davant aquest organisme.

En aquest projecte es reflectiran, a més de l'habitatge, la totalitat de les construccions 
auxiliars o complementàries existents en la parcel·la, que seran objecte de 
regularització al costat de l'edificació principal.

Al marge de les actuacions mínimes obligatòries descrites en el paràgraf anterior, 
podran realitzar-se altres obres de manteniment o reforma interior o exterior de 
l'edificació, sense ampliacions que suposen augment de superfície construïda de 
l'habitatge.

TERCER.- Notificar a l'interessat el present acord, a través del representant per ell 
designe en el present procediment, amb indicació del règim de recursos que legalment 
procedisquen en contra seua.

QUART.- Donar trasllat de la present Resolució al Departament de Gestió i Disciplina 
Urbanística.”

El Sr. Gutiérrez Martín (Cs Xixona) diu que ja es va comentar en la Comissió i que és 
per a legalitzar habitatges i construccions sense llicència en sòl no urbanitzable.

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

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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6. CONTRACTACIÓ.- RETIRADA, PER LA MERCANTIL DOALCO, SA, DE LA 
SEUA OFERTA PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE “CONSTRUCCIÓ DEL 
PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL DE XIXONA”. ESTIMACIÓ DEL RECURS 
ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ INTERPOSAT PER LA MERCANTIL 
DOALCO, SA, DAVANT EL TRIBUNAL ADMINISTRATIU CENTRAL DE 
RECURSOS CONTRACTUALS. ANUL·LACIÓ DE LA IMPOSICIÓ DE PENALITAT 
DEL 3% DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (EXP. CONT. 2018/1871).

A continuació el secretari, Alfonso Ramón Calero del Castillo, exposa la proposta de la 
Regidoria d'Esports, de data 14 de febrer de 2022, amb un dictamen  favorable de la 
Comissió Municipal de Governació i Urbanisme, en la sessió ordinària del dia 18 de 
febrer de 2022, i que diu:

“Aquest Ajuntament està tramitant l'expedient per a l'adjudicació de les obres de 
“Construcció del Pavelló Poliesportiu Municipal de Xixona”, amb un pressupost base 
de licitació de 4.049.059,70 €, IVA inclòs. Presentades les proposicions per les 
empreses participants i qualificades aquestes, la Mesa de Contractació va proposar a 
l'Òrgan de Contractació que, en aquest cas i pel valor estimat del contracte, és el Ple 
municipal, l'adjudicació a la mercantil “DOALCO, SA” i el Ple, en sessió celebrada en 
data 23 de setembre de 2021, va adoptar acord formulant proposada d'adjudicació a 
favor de la citada mercantil, requerint-li perquè aportara la documentació exigida 
per l'art. 25 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (d'ara en avant PCAP).

En data 6 d'octubre de 2021, “DOALCO, SA”, va presentar escrit en el qual 
comunicava que retirava l'oferta presentada en el seu moment, en aplicació del que 
s'estableix en l'art. 158,4 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic (d'ara en 
avant LCSP) i de l'art. 27 del PCAP; el Ple municipal, en sessió celebrada el dia 25 de 
novembre de 2021, va adoptar acord imposant a “DOALCO, SA” una penalitat del 3% 
del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en aplicació del que s'estableix en l'art. 
150,2 de la LCSP.

Contra aquest acord, “DOALCO, SA”, va presentar un Recurs especial en matèria de 
contractació davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals 
(TACRC), que en data 3 de febrer de 2022 va dictar la següent Resolució:

“Primer. Estimar el recurs interposat per Gonzalo Rodríguez Heredia, en representació 
de la mercantil DOALCO, S. a., contra l'Acord plenari, de data 25 de novembre de 
2021, adoptat per l'Ajuntament de Xixona en l'expedient de contractació núm. 
2018/1871 per a la ‘Execució de les obres de construcció del pavelló poliesportiu 
municipal de Xixona’, pel qual se li imposa una penalitat corresponent al 3%, per 
retirada injustificada de l’oferta, anul·lant l'acte impugnat”.

Per tant, s'ha d'anul·lar l'acord pel qual s'imposava a la mercantil “DOALCO, SA”, la 
referida penalitat.

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 
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del pressupost, en aplicació del que s'estableix en la Disposició addicional segona, 
apartat 1 de la LCSP.

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

PRIMER.- Anul·lar l'acord adoptat per aquest òrgan en la sessió celebrada el dia 25 de 
novembre de 2021, pel qual se li va imposar a la mercantil “DOALCO, SA” una 
penalitat del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en aplicació del que 
s'estableix en l'art. 150,2 de la LCSP.

SEGON.- Notificar el present acord a la mercantil ”DOALCO, SA.”

TERCER.- Comunicar el present acord al Departament de Gestió Tributària-Altres 
Ingressos municipal.

QUART.-  Donar trasllat d'aquest acord al Tribunal Administratiu Central de Recursos 
Contractuals, per a la seua constància.”

L’alcaldessa presidenta cedeix la paraula al secretari que comenta que se li va 
imposar a DOALCO la penalitat del 3% del pressupost base de licitació per retirar la 
seua oferta injustificadament, aquest va recórrer davant del Tribunal Administratiu 
Central de Recursos Contractuals, el qual ha resolt a favor de DOALCO, al·legant que 
va retirar la seua oferta justificadament, per la qual cosa no se li ha d'imposar aquesta 
penalitat, per això es proposa ara anul·lar la imposició.

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

7. CONTRACTACIÓ.- LICITACIÓ PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 
“CONSTRUCCIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL DE XIXONA”. 
RETIRADA, PER LA MERCANTIL “ASCH, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, 
SA”, DE LA SEUA OFERTA. DECLARACIÓ DE LICITACIÓ DESERTA (EXP. CONT. 
2018/1871).

A continuació, el secretari, Alfonso Ramón Calero del Castillo, exposa la proposta de 
la Regidoria d'Esports, de data 16 de febrer de 2022, amb un dictamen favorable de la 
Comissió Municipal de Governació i Urbanisme, en la sessió ordinària del dia 18 de 
febrer de 2022, i que es transcriu a continuació:

“El Ple d'aquest Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 27 de gener de 2022, davant 
de la retirada de l'oferta de la mercantil “DOALCO, SA”, classificada en primer lloc per 
a l'adjudicació del contracte d'execució de les obres de “Construcció del Pavelló 
Poliesportiu Municipal de Xixona”, va acordar formular nova proposta d'adjudicació a 
favor de la mercantil classificada en segon lloc i última, “ASCH, 
INFRAESTRUCTURAS y SERVICIOS, SA” (d'ara en avant la mercantil interessada), 
requerint-li perquè, en el termini de deu dies hàbils, aportara la documentació exigida 
per la clàusula 25 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (d'ara en avant 
PCAP). La notificació d'aquest acord va ser acceptada el dia 1 de febrer de 2022.
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En data 14 de febrer de 2022 (Núm. Reg. Entr. 2022/890), Adolfo López Suárez, en 
nom i representació de la mercantil interessada, presenta un escrit on comunica que 
retira, amb caràcter general, la proposició presentada en el seu moment, en aplicació 
del que s'estableix en l'apartat 2 de l'article 158, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic (d'ara en avant LCSP).

En conseqüència amb l'anterior i atès que no existeix cap altra proposició admesa a la 
licitació, procedeix declarar-la deserta. 

Atès que l'òrgan de contractació competent per a declarar deserta aquesta licitació 
correspon al Ple municipal, 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, es proposa que s'adopten els acords 
següents:

PRIMER.- Declarar deserta la licitació per a l'execució de les obres de “Construcció del 
Pavelló Poliesportiu Municipal de Xixona”, aprovada mitjançant acord d'aquest òrgan 
en la sessió del dia 28 de desembre de 2018, per no existir més licitadors als quals 
requerir documentació segons l'ordre de classificació.

SEGON.- Iniciar un nou expedient per a la licitació d'aquestes obres pel procediment 
que corresponga de conformitat amb els quals s'assenyalen en la LCSP.

TERCER.- Notificar aquest acord a la mercantil “ASCH, INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS SA” i comunicar-lo a la Intervenció municipal.

QUART.- Publicar aquest acord en el perfil de contractant d'aquest Ajuntament de 
conformitat amb el que es disposa en l'últim paràgraf de la lletra e) de l'apartat 3 de 
l'article 63 de la LCSP.”

Per indicació de l’alcaldessa presidenta, el secretari comenta la proposta. Diu que 
requerida a ASCH la documentació per a adjudicar-li el contracte, aquesta ha desistit 
de la seua oferta i que després de la Resolució del Tribunal Administratiu Central de 
Recursos Contractuals en el cas de DOALCO, no val la pena imposar-li la penalització 
del 3% del pressupost base de licitació, perquè si recorren davant aquest Tribunal els 
donaran la raó. Per tant la licitació queda deserta.

El Sr. Ros Planelles (MX-AM) diu que ixen notícies que estan retirant-se les em 
preses, no sap si és millor pegar voltes a aquest projecte o intentar entre tots estar-hi 
d'acord. Potser entre tots ixen projectes que són necessaris o més urgents.

L’alcaldessa presidenta diu que cal veure la manera de seguir avant i que, segons la 
LCSP, ara es pot contractar per procediment negociat sense publicitat i convidar a tres 
empreses com a mínim. Que quan es veja quina via és possible, l'equip de govern 
veurà per quina via optar.
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El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) diu que estava pendent la direcció 
d'obra o estava paralitzada. No sap en què situació ens trobem i pregunta que si 
s'inicia un procediment negociat sense publicitat va per davant la direcció d'obra?

El secretari explica que està pendent la redacció del Pla de seguretat i salut i la 
direcció d'execució de l'obra. Quan es va licitar, el Col·legi d'Enginyers de Canals i 
Ports va interposar un recurs que està pendent de resoldre. L'inici del procediment 
negociat sense publicitat, es votaria pel Ple i la licitació de les empreses és per part de 
la Mesa de Contractació.

El Sr. Arques i Galiana pregunta si s'hauria de fer una altra modificació de crèdit. 

El Sr. Mira García contesta que ara mateix sí, encara que estiga prorrogat el 
Pressupost.

La Sra. Galiana López (PP) diu que, com estan en contra d'aquesta obra, votarà en 
contra.

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

- ASSUMPTES URGENTS -

A) SECRETARIA GENERAL.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT A LA 
SOCIETAT UCRAÏNESA A L'AJUNTAMENT DE XIXONA (EXP.2022/310).

L'alcaldessa presidenta, Isabel López Galera, justifica la urgència d'inclusió d'aquest 
assumpte en l'ordre del dia de la sessió, amb la finalitat de declarar el suport a la 
integritat territorial i la sobirania d'Ucraïna, a conseqüència de la invasió militar per part 
de la Federació Russa.

Tot seguit, se sotmet la declaració d'urgència a votació i aquesta s'aprova per 
unanimitat dels assistents, que, en haver assistit dotze dels tretze regidors i 
regidores que de dret componen la corporació, suposa la majoria absoluta 
d'aquest òrgan col·legiat.

A continuació, s'exposa la declaració de tots els grups municipals de l'Ajuntament de 
Xixona, de data 24 de febrer  de 2022, i que és del següent tenor literal:

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

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT A LA SOCIETAT UCRAÏNESA A 
L'AJUNTAMENT DE XIXONA
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L'Ajuntament de Xixona  condemna enèrgicament la invasió militar d'Ucraïna per part 
de la Federació Russa. És una agressió completament injustificada, d'una gravetat 
inèdita, i una violació flagrant del dret internacional que posa en risc la seguretat global 
i l'estabilitat.

Exigim el cessament immediat de les hostilitats abans que es multiplique el nombre de 
víctimes, així com el retorn de les tropes al territori internacionalment reconegut de la 
Federació Russa.

L'Ajuntament de Xixona  declara el seu suport incondicional a Afers Exteriors i Política 
de Seguretat de la Unió i a les decisions que es prenguen per a ajudar a eixir al més 
prompte possible de la situació de guerra i que es vetle per la seguretat de tota la 
ciutadania europea.

En aquestes hores tan difícils, volem reiterar també el nostre suport a la integritat 
territorial i la sobirania d'Ucraïna, així com mostrar tot el nostre suport i solidaritat amb 
el poble ucraïnès, sobretot a la ciutadania que resideix i té vincles amb el municipi de 
Xixona. ”

L’alcaldessa presidenta agraeix a tots els grups polítics que hagen reaccionat amb 
tanta urgència.

Sotmesa la declaració precedent a votació, la corporació adopta, per unanimitat 
dels assistents, acord de conformitat.

B) SECRETARIA GENERAL.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ, DIA 
INTERNACIONAL DE LA DONA (EXP. 2022/311).

La regidora delegada d'Igualtat, Sra. María Teresa Carbonell Bernabeu, justifica la 
urgència d'inclusió d'aquest assumpte en l'ordre del dia de la sessió, amb la finalitat de 
declarar el suport al Dia Internacional de la Dona.

Tot seguit, se sotmet la declaració d'urgència a votació i aquesta s'aprova per 
unanimitat dels assistents, que, en haver assistit dotze dels tretze regidors i 
regidores que de dret componen la corporació, suposa la majoria absoluta 
d'aquest òrgan col·legiat.

A continuació, s'exposa la declaració de tots els grups municipals de l'Ajuntament de 
Xixona, de data 24 de febrer de 2022, i que és del següent tenor literal:

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

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA 
DONA
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“L'article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la no 
discriminació per raó de sexe. Per part seua, l'article 9.2 consagra l'obligació dels 
poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l'individu i dels grups 
en què s'integra siguen reals i efectives.

La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos 
textos internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca la Convenció sobre 
l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona, aprovada per 
l'Assemblea General de Nacions Unides al desembre de 1979 i ratificada per Espanya 
en 1983. En aquest mateix àmbit procedeix evocar els avanços introduïts per 
conferències mundials monogràfiques, com la de Nairobi de 1985 i Pequín de 1995.”

Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes

Amb motiu de la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, i en 
ocasió del 15 aniversari de l'aprovació de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a 
la igualtat efectiva de dones i homes, els ajuntaments, diputacions provincials, capítols 
i consells insulars reunits en la FEMP signen la present Declaració Institucional  per a 
reconèixer els avanços aconseguits,  recordar els  reptes encara pendents i alertar 
sobre els perills que sotgen els assoliments aconseguits.

Així, el 15 de març de 2007, el Congrés dels Diputats en ple aprovava una llei que 
aspirava a fer efectiu el dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, 
dirigida a combatre totes les manifestacions encara subsistents de discriminació, 
directa o indirecta, per raó de sexe i a promoure la igualtat real entre dones i homes, 
amb remoció dels obstacles i estereotips socials que impedeixen aconseguir-la. 

Una acció normativa  que  ha  permès que, avui dia, hagem normalitzat conceptes com 
la corresponsabilitat i conciliació, principi de presència equilibrada, llenguatge no 
sexista, pla  d'igualtat, permís de paternitat o protecció enfront de l'assetjament sexual 
i a l'assetjament per raó de sexe, i que la seua defensa i gaudi siguen reconeguts i 
respectats tant pels sectors públics i privats com per la ciutadania ,i reconeguts més 
enllà de les nostres fronteres com a exemple de governança i participació .

 Espanya està a l'avantguarda de la igualtat real entre dones i homes i malgrat això, el 
camí es mou entre els avanços i les promeses i entre la consolidació i el risc, i el seu 
fiançament depèn de la determinació incansable dels qui defensen la igualtat de 
gènere com un dret humà reconegut universalment, necessari per al benestar, el 
creixement econòmic, la prosperitat, la bona governança, la pau i la seguretat. 

No obstant això, com ja va alertar Nacions Unides en un informe publicat a l'abril de 
2020, la crisi originada a conseqüència de la pandèmia provocada pel COVID-19 
amenaçava el progrés limitat reeixit en matèria d'igualtat de gènere i de drets de les 
dones, i recomanava formes per a col·locar el lideratge i les contribucions de les dones 
en el cor de la resiliència i la recuperació.

En aquesta mateixa línia, el Fòrum Econòmic Mundial adverteix en la 15ª edició del 
“Informe sobre la bretxa de gènere a nivell global”, que la crisi econòmica i 
l'emergència sanitària han impactat més severament en dones que en homes, alçant 
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noves barreres per a construir economies inclusives, provocat la reculada en alguns 
avanços cap a la paritat aconseguits abans de la pandèmia, principalment en els 
àmbits laboral i domèstic.

I també ho fa l'Organització Mundial del Treball quan, al juliol de 2021, recomana que 
la recuperació ha de tenir en compte la perspectiva de gènere per a respondre al 
compromís de “avançar en la reconstrucció amb més equitat” i adverteix que, des de 
març de 2020, les dones han patit pèrdues desmesurades d'ocupació i ingressos, a 
causa també a la seua sobre re presentació en els sectors més afectats. Així,  en  línia  
amb  el  futur Pla  d'Acció per a la Igualtat  de Gènere i l'Apoderament de les  Dones  
en l'Acció Exterior  2021-2025  (GAP  III) de la UE, és necessari salvaguardar els  
assoliments aconseguits en matèria d'igualtat de gènere i accelerar en la promoció de 
la igualtat de gènere com  una prioritat  en  àmbits  temàtics  estratègics amb la finalitat 
d’accelerar  el  progrés  cap als  objectius mundials, inclosos els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) que constitueixen el nucli de l'Agenda 2030. 

És per això que els governs locals reunits en la FEMP convidem a totes les entitats 
locals a adherir-se a aquesta Declaració i RECONEIXEM: 

-Totes les manifestacions que reclamen igualtat de drets i responsabilitats per a homes 
i dones com a pròpies.

- Que la inclusió a l'escola és part del procés de millora de la societat.

- Que la pandèmia està ocasionant un impacte negatiu en els drets de les dones i 
alertem sobre les conseqüències que aquesta reculada suposarà per a les 
generacions futures.

- Que la inversió de la paritat de gènere en els llocs de lideratge ha d’impulsar a la 
participació de les dones en llocs de presa de decisions.

- Que el treball de cura no remunerada és un pilar fonamental de la resposta a la 
pandèmia i, consegüentment, ha de ser visibilitzat i valorat.

- Que la inversió en l'economia de la cura és una inversió en infraestructura social amb 
alts retorns per a l'economia i la societat i que, per tant, ha de ser considerat com a 
sector generador d'ocupació.

- Que resulta necessari intensificar els esforços en el desenvolupament de polítiques 
encaminades a fomentar l'ocupació i l'emprenedoria, l'educació per a la igualtat 
d'oportunitats, la incorporació de les dones a la societat de la informació i el suport a 
les dones que viuen en l'àmbit rural.

- Que és imprescindible desenvolupar sistemes de recopilació de dades desagregades 
per a comprendre i abordar les desigualtats de gènere perquè, de la seua anàlisi, 
puguem oferir una resposta apropiada i eficaç.

- Que cal dotar a les entitats locals dels mitjans necessaris per a dur a terme les 
competències atorgades en la Llei Reguladora de Bases de Règim Local per a garantir 
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l'impuls d'actuacions que contribuïsquen a la convivència, el progrés i el 
desenvolupament social i econòmic sostenible.”

L’alcaldessa presidenta diu que aquesta declaració compta amb el suport de tots els 
grups polítics i que el text consensuat per la FEMP s'ha rebut avui i per això se sotmet 
al Ple d'urgència.

Sotmesa la declaració transcrita anteriorment a votació, la corporació adopta, 
per unanimitat dels assistents, acord de conformitat.

C) DEPARTAMENT JURÍDIC ADMINISTRATIU – Patrimoni.- SOL·LICITUD DE 
L'AJUNTAMENT A l'IVACE DE CESSIÓ DE LA PARCEL·LA E-4 DEL POLÍGON 
ESPARTAL III (REFERÈNCIA CADASTRAL 9367108YH1696N0001QY) PER A 
l'INSTITUT D'INVESTIGACIÓ DEL GELAT ARTESÀ (EXP. 2020/1459). ACORD 
D'ACCEPTACIÓ.

L'alcaldessa presidenta, Isabel López Galera, justifica la urgència d'inclusió d'aquest 
assumpte en l'ordre del dia de la sessió, que respon a l'interès prèviament manifestat 
per l'Ajuntament de poder comptar amb sòl adequat per a materialitzar aquest projecte 
a Xixona, tenint en compte la rellevància del sector gelater dins de la població, sent el 
nostre municipi el de major cens de gelaters del país.

Tot seguit, se sotmet la declaració d'urgència a votació i aquesta s'aprova per 
unanimitat dels assistents, que, en haver assistit dotze dels 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 21 de febrer de 2022, i que diu:

“Examinat l'expedient incoat per a l'acceptació de la cessió d'ús gratuïta de la parcel·la 
E-4 del Parc Empresarial L'Espartal III de Xixona (Alacant), per un període de trenta 
anys, que fa a l'Ajuntament l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), 
per a les finalitats i amb les condicions que s'estableixen en la Resolució del President 
de l'IVACE d'1 de desembre de 2021 (NRE 2021/6351, 20/12/2021), i que aquest es 
considera d'interès públic per a l'Ajuntament qui permetrà comptar amb un espai en el 
municipi per a situar un Institut d'Investigació del Gelat Artesà, com a espai propi per a 
activitats formatives, d'investigació i serveis propis del sector artesanal gelater i 
orxater, de gran representativitat en el municipi. 

La cessió proposada per l'IVACE respon a l'interès prèviament manifestat per 
l'Ajuntament de poder comptar amb sòl adequat per a materialitzar aquest projecte a 
Xixona, tenint en compte la rellevància del sector gelater dins de la població, sent el 
nostre municipi el de més gran  cens de gelaters del país.

L'Ajuntament es troba en converses perquè aquest projecte es duga a terme en 
col·laboració amb l'Associació Nacional de Gelaters Artesans (ANHCEA), entitat amb 
seu en el nostre municipi i de gran rellevància en la població.
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Atesa la conveniència i raons d'interès públic exposades, donada la finalitat amb la 
qual se cedeix l'ús d'aquesta parcel·la, queda justificada l'acceptació de la cessió 
proposada.

Atès que l'expedient està degudament motivat i el procediment que es proposa és 
ajustat a la normativa vigent, de conformitat amb l'assenyalat en l'Informe de 
Secretaria de data 21 de febrer de 2022.

Trobat conforme l'expressat expedient, amb base al que es disposa en els articles 9.1, 
10 i 12 del Reglament de Béns de les Entitats Locals de 13 de juny de 1986, es 
proposa al Ple de la corporació l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Acceptar la cessió gratuïta que a l'Ajuntament de Xixona fa l'Institut 
Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de la parcel·la E-4 del Polígon 
Industrial l’Espartal III (inscrita en el Registre de la Propietat de Xixona, finca registral 
11670, i amb referència cadastral 9367108YH1696N0001QY), per a les finalitats i amb 
les condicions especificades en annex a la de la Resolució del President de l'Institut 
Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de data 1 de desembre de 2021.

SEGON.- Facultar l'Alcaldia Presidència d'aquesta corporació, de la forma més àmplia 
possible en dret perquè, en nom i representació d'aquest Ajuntament, subscriga els 
documents públics o privats que siguen necessaris per a l'execució d'aquests acords.

TERCER.- Donar d’alta en l'Inventari de béns i drets d'aquesta entitat local en l'epígraf 
corresponent, una vegada formalitzat l'acord.

QUART.- Una vegada elevat a públic el document de cessió, sol·licitar la inscripció de 
la finca al Registre de la Propietat de Xixona, amb la qualificació jurídica de 
patrimonial.

CINQUÈ.- Comunicar aquests acords a l'IVACE.

SISÈ.- Donar compte d'aquests acords a la Intervenció municipal i al Departament de 
Gestió i Disciplina.

L’alcaldessa diu que ANCHEA té la seua seu a Xixona des de la seua creació i que en 
aquesta parcel·la es pretén instal·lar l'Institut d'Investigació del Gelat Artesà, únic a 
Europa, per al que compten amb la col·laboració de la Conselleria d'Indústria i la 
Diputació i l'Ajuntament col·laborarà amb la cessió d'aquesta parcel·la que, al seu torn, 
li la cedeix a l'Ajuntament la Conselleria d'Indústria, l'IVACE.

Diu que quan els gelaters van haver de tornar la parcel·la, l'Ajuntament es va 
comprometre a cedir una altra parcel·la per a la seu d'ANCHEA.

El Sr. Gutiérrez Martín diu que amb aquest acord es demostra com d’important és la 
col·laboració públic-privada entre la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament, perquè 
s'establisca a Xixona l'Institut d'Investigació del Gelat Artesà. La Diputació finança gran 
part de l'obra, la Generalitat cedeix el terreny a l'Ajuntament i aquest el cedeix a 
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ANCHEA, perquè el Centre d'Investigació del Gelat a nivell europeu s'establisca a 
Xixona.

L’alcaldessa presidenta justifica la urgència en què s'ha acabat l'expedient després de 
celebrar-se la Comissió Informativa i per a seguir avant en la tramitació.

El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) pregunta si l'obra serà subvencionada 
per la Diputació. Contesta el Sr. Gutiérrez Martín que sí, que subvenciona gran part de 
l'obra, però que encara cal fer molts passos.

El Sr. Arques i Galiana diu que si pot avançar alguna cosa. El Sr. Gutiérrez Martín 
contesta que no pot avançar molt. Que la parcel·la és contigua a la del Consell 
Regulador i tindrà les característiques demanades per l'Associació de Gelaters i que 
en el projecte s'ha integrat el paisatge amb el del Consell Regulador.

El Sr. Arques i Galiana pregunta si es contempla la formació i que com en l'Institut de 
Xixona hi ha un cicle formatiu sobre el gelat si s'integrarà en l'Institut del Gelat.

Contesta l’alcaldessa presidenta que hi ha ja un curs d'expert i arriben sol·licituds 
d'Espanya i de l'estranger. Que serà una mica major del que hi ha.

La Sra. Galiana López (PP) diu que li sembla molt bé i dóna l'enhorabona per aquesta 
iniciativa.

L’alcaldessa president diu que fa temps que s'està treballant en aquest projecte i que 
en un altre temps els gelaters no van poder afrontar-lo, però ara sí.

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

8. PRECS I PREGUNTES.

8.1) El Sr. Ros Planelles (MX-AM) diu que en l'últim ple va preguntar per la piscina 
coberta i se li va dir que hi havia una partida en el pressupost. Pregunta si és per al 
projecte o per a què és. Contesta la regidora de Participació Ciutadana, Ainhoa López 
Narbón, que hi ha una partida en els pressupostos participatius i és per a 
l'avantprojecte per a cobrir la piscina. El regidor d'Habitatge i Urbanisme, Javier 
Gutiérrez Martín (Cs Xixona) diu que el tema està obert per a veure més coses.

8.2) El Sr. Ros Planelles (MX-AM) pregunta a la regidora d'Obres Públiques i 
Infraestructures, María Teresa Carbonell Bernabeu, com està el tema del Salt. La Sra. 
Carbonell Bernabeu contesta que és un tema de Medi Ambient, que el projecte està fet 
i s'ha enviat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i al servei Territorial de Medi 
Ambient i quan ens donen el vistiplau començarà la licitació.

8.3) El Sr. Ros Planelles (MX-AM) pregunta si està previst instal·lar un lavabo en el 
Barranquet.
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L’alcaldessa presidenta que hi ha lavabos en el bar del Barranquet i hi ha interessats a 
quedar-se el bar, però amb la pandèmia ha quedat el tema paralitzat. Que la intenció 
és reobrir el bar i els lavabos que hi ha i quan hi haja actuacions que s'utilitzen.

8.4) El Sr. Ros Planelles (MX-AM) pregunta sobre el plec de condicions del Barranquet 
seria el mateix que hi havia o caldria fer un altre. L’alcaldessa presidenta contesta que 
és el mateix que hi ha.

8.5) El Sr. Ros Planelles (MX-AM) pregunta al regidor delegat de Modernització i 
Administració Electrònica, Eduardo Ferrer Arques, si la pàgina web de l'Ajuntament 
està acabada. Contesta el Sr. Ferrer Arques que està acabada i falta posar-la en 
marxa, i creu que es podrà posar a final de mes.

8.6) El Sr. Ros Planelles (MX-AM) pregunta sobre la pàgina web del polígon Espartal 
III. Contesta el regidor de Promoció i Desenvolupament Econòmic, José Martínez 
Sánchez, i diu que s'utilitzarà a partir d'ara per a un projecte que hi ha i que s’integrarà. 
Se li donarà visibilitat a partir d'ara.

El Sr. Ros Planelles pregunta si es posarà en marxa des de l'Ajuntament. El Sr. 
Martínez Sánchez consta que s'utilitzarà el pla que hi ha per a donar visibilitat al 
polígon i la pàgina web que es diu Xixona Industrial, per a atraure empreses, perquè 
ha tingut reunions amb associacions d'empresaris i han plantejat que les empreses 
necessiten millor comunicació.

8.7) El Sr. Ros Planelles (MX-AM) pregunta com va el projecte de desdoblament de la 
carretera. L’alcaldessa presidenta contesta que ja està en fase de licitació.

8.8) El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) pregunta al regidor de Camins 
rurals, José Martínez Sánchez, que en el pressupost estan previstes inversions en 
camins i pregunta en quins camins està previst invertir.

El Sr. Martínez Sánchez contesta que cal esperar a abril per a incorporar el romanent 
de Tresoreria, però que està previst arreglar els de l'ecoparc, Serenyà, Montnegre... 
entre altres, i que s'està elaborant un pla d'arranjament de camins i que començaran a 
reparar-se. Diu que en el terme municipal hi ha quasi 500 km de camins municipals i 
cal veure les prioritats.

8.9) El Sr. Arques i Galiana pregunta si hi ha novetat en el tema del Pou de la Neu. 
Contesta el regidor de Turisme, Eduardo Ferrer Arques, que s'ha estat veient com està 
la situació, que hi ha hagut reunions amb l'enginyer municipal, tècnica de Turisme, etc. 
i hi haurà una reunió amb els representants de l'empresa per veure la situació i que li 
podrà dir més coses.

8.10) El Sr. Arques i Galiana, diu que ha vist que l'anterior adjudicatària ha sol·licitat la 
devolució de la fiança. El Sr. Mira García contesta que s'ha de veure què se li pot 
tornar.

8.11) El Sr. Arques i Galiana pregunta al regidor de Proveïment d'Aigua, Clavegueram  
i Recursos Hidràulics, Eduardo Ferrer Arques, si la impermeabilització del depòsit de 
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Penya Redona estava en el pressupost, perquè ha vist que s'ha hagut de retornar la 
subvenció a la Diputació. Contesta el Sr. Mira García que s'ha hagut de tornar perquè 
no s'ha fet l'obra.

El Sr. Arques i Galiana pregunta si es pot tornar a demanar. El Sr. Mira García 
contesta que sí i que a final d'any s'han hagut de retornar algunes subvencions.

8.12) El S. Arques i Galiana, pregunta com està la Intervenció. El regidor d'Hisenda, 
Administració Financera i Electrònica, Ricardo Mira García, contesta que encara no 
s'ha pagat cap factura de 2022, que les de 2021 sí. El Sr. Arques i Galiana pregunta si 
les aprovades en el Ple s'han pagat i el Sr. Mira García contesta que espera que es 
paguen aquesta setmana, que la situació encara no està al dia.

El Sr. Arques i Galiana pregunta quan estarà la liquidació del pressupost. El Sr. Mira 
García contesta que el mes de maig.

8.13) El S. Arques i Galiana, pregunta si hi ha hagut Comissió de Neteja i Brossa i 
demana a l'equip de govern que se li done prioritat a l'elaboració del nou plec.

8.14) La Sra. Galiana López (PP) diu que el Sr. Mira García va dir fa temps, quan era 
regidor d'Aigua, que no hi havia problema d'aigua en el municipi. Pregunta si amb la 
situació de sequera actual es pot tenir problema de proveïment d'aigua.

El regidor de Proveïment d'Aigua, Clavegueram i Recursos Hidràulics diu que 
dependrà de com estiguen els aqüífers. El Sr. Mira García diu que la situació no és 
preocupant que, per exemple, el pou de Pineta està a uns 100 m de profunditat quan 
sol estar a 60 m, però que ha arribat a estar a 400 m i no hi ha hagut talls de 
subministrament.

8.15) La Sra. Galiana López (PP) pregunta pels habitatges de les escales de 
l’Església. La Sra. Carbonell contesta que cal demolir dos edificis en les escales i al 
carrer de la Vila, que hi ha hagut que llevar una línia elèctrica i la demolició és molt 
delicada.

Pren la paraula el Sr. Sirvent Carbonell i diu que, encara que no està en aquest Ple el 
Sr. Francés Romo (PP), i per tal com va preguntar pels focus del poliesportiu, comenta 
que hi ha una subvenció de Diputació i que l'empresa ha fet ja un estudi luminotècnic i 
el durà a terme ELECNOR. Diu que contractarà la Diputació, que s'intentarà afectar el 
menys possible a les escoles esportives i podrà estar acabat abans de l'estiu.

El regidor del Grup Municipal Compromís per Xixona, Joan Arques i Galiana, pregunta 
al regidor delegat d'Habitatge i Urbanisme, Javier Gutiérrez Martín, sobre la situació de 
l'immoble de la Industrial Turronera, ja que els veïns s'han queixat.

El Sr. Gutiérrez Martín contesta que està en la mateixa situació, que tenen un termini i 
estan avisats. Hi ha hagut actuacions prèvies. S'han desplaçat els tècnics per a veure 
l'evolució de la perillositat que puguera haver-hi. Si hi haguera hagut algun perill 
imminent d'executar, s'estarien prenent mesures, com ha ocorregut en altres casos. 
També si a curt termini cal prendre mesures, està la pròpia llicència d'execució.    
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I sense més assumptes per tractar, a les 21.30 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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