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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL 22 DE 
SETEMBRE DE 2022

A Xixona, a la sala de plens de la casa consistorial, el dia 22 de setembre de 2022, 
havent sigut convocats en forma i notificats de l'ordre del dia, sota la presidència 
d’Isabel López Galera, alcaldessa presidenta, es reuneixen els regidors i les regidores 
Ricardo Mira García, María Teresa Carbonell Bernabeu, Cristian Sirvent Carbonell i 
Ainhoa López Narbón, del Grup Municipal Socialista; Javier Gutiérrez Martín, Eduardo 
Ferrer Arques i José Martínez Sánchez, del Grup Municipal Ciutadans Xixona (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 20.00 h i s'examinen els assumptes que 
integren l’ordre del dia següent:

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
ANTERIORS (28/07/2022 –ordinària- i 26/08/2022 –extraordinària i urgent-).

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

3.- SECRETARIA.- ELECCIÓ DE JUTGEO JUTGESSA DE PAU TITULAR DE 
XIXONA (EXP. 2022/1141).

4.- SECRETARIA.- DECLARACIÓ DE DOS DIES DE FESTES LOCALS PER A L'ANY 
2023 (EXP. 2022/1273).

5.- SECRETARIA GENERAL.- MOCIÓ PER A LA CLIMATITZACIÓ DE LA PISCINA 
MUNICIPAL DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL (EXP. 2022/1353).

6.- PERSONAL.- SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DE COMPATIBILITAT PER A 
L'EXERCICI D'ACTIVITAT EN UNA ALTRA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. PERSONAL 
LABORAL AJUNTAMENT (EXP. PERSONAL/2022/1279).

7.- PERSONAL.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE 
PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE XIXONA 2022 (EXP. 2022/1277).

8.- CONTRACTACIÓ.- REVISIÓ DE PREUS “SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS URBANS I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE XIXONA” (EXP. CONT. 
2016/26 I 2021/831).

9.- INTERVENCIÓ MUNICIPAL. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ NÚM 
2022/1190, DE 8 DE SETEMBRE DE 2022, PER LA QUAL S'APROVA LA 
RECTIFICACIÓ DEL LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE 
XIXONA DE L'EXERCICI 2021 (EXP. 2022/1048).
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10.- INTERVENCIÓ MUNICIPAL. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME 
D'AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA, DE LA REGLA DE LA DESPESA I DEL LÍMIT DEL DEUTE, 
AMB MOTIU DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L'ANY 2021 
(EXP. 2022/1048).

11.- INTERVENCIÓ MUNICIPAL.- DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 
2022/1146, DE DATA 1 DE SETEMBRE DE 2022, SOBRE ALÇAMENT DE NOTES 
D'OBJECCIÓ FORMULATS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL (EXP. 2022/397).

12.- PRECS I PREGUNTES.

ASSUMPTES URGENTS

A) CONTRACTACIÓ.- APROVACIÓ D'EXPEDIENT. LICITACIÓ PER A L'EXECUCIÓ 
DE LES OBRES DE “REFORMA DEL CEIP CRISTÒFOL COLOM INCLOENT LES 
INSTAL·LACIONS”. PLA EDIFICANT. PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT (EXP. 
2021/1646 I O.MU-2020/1114).

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
ANTERIORS (28/07/2022 –ordinària- i 26/08/2022 –extraordinària i urgent-).

Repartides les actes de les sessions del Ple de la corporació, ordinària del dia 28 de 
juliol de 2022 i extraordinària i urgent del dia 26 d'agost de 2022, els regidors i 
regidores reunits renuncien a llegir-las i acorden, per deu vots a favor (5 PSOE, 3 Cs 
Xixona i 2 PP) i tres abstencions (2 Compromís per Xixona i 1 MX-AM), aprovar-les.

El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) diu que el seu grup s'abstindrà perquè 
les actes no estan redactades en valencià.

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

Seguidament, es dóna compte de les resolucions dictades des de la convocatòria del 
Ple ordinari, celebrat el 28 de juliol de 2022, iniciant-se en la Resolució núm. 973/2022, 
de 26 de juliol de 2022, fins a la Resolució núm. 1231/2022, de 19 de setembre de 
2022, totes dues incloses.

El Sr. Ros Planelles (MX-AM) pregunta per la Resolució 2022/998, de 27 de juliol de 
2022. El Sr. Mira García contesta que es tracta d'una subvenció d'assumptes socials 
que la Generalitat avança els diners i com no s'ha gastat tot, cal tornar la diferència.

El Sr. Ros Planelles pregunta que si és perquè no ha fet falta tot l'import de la 
subvenció. El Sr. Mira García contesta que així és.

El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) pregunta per la resolució 2022/1086, 
que en la relació comptable apareix la valoració de cases del barri antic. Contesta el 
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Sr. Mira García que es tracta de la taxació de les cases de la plaça de l'Església, per a 
l'ARRU.

El Sr. Arques i Galiana pregunta per la resolució sobre la reparació del camí de 
Serenyà, si estava en el pressupost. El Sr. Martínez Sánchez contesta que no, però 
que s'ha de reparar.

La corporació queda assabentada.

3.- SECRETARIA. ELECCIÓ DE JUTGE O JUTGESSA DE PAU TITULAR DE 
XIXONA (EXP. 2022/1141)

L'alcaldessa presidenta, Isabel López Galera, exposa la proposta, de data 15 de 
setembre de 2022, amb un dictamen favorable per la Comissió Municipal de 
Governació i Urbanisme, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 16 de setembre 
de 2022, i que diu:

“Havent donat compte de l'escrit del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana, de data 15 de juliol de 2022 (Reg. d’entr. 3849, 21/07/2022), on dóna 
trasllat de l'acord de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia, pel qual es 
posa de manifest la renúncia de l'actual jutgessa de pau titular, i es requereix a aquest 
ajuntament al fet que s’elegisca pel Ple, mitjançant el procediment establit, la persona 
idònia per a aquest càrrec i que estiga disposada a acceptar-lo.

Vista la resolució de l'Alcaldia Presidència núm. 2022/1020, d'1 d'agost, per la qual 
s'inicia el procediment per a l'elecció del jutge o jutgessa de pau titular de Xixona.

La Secretaria de la corporació, ha emès en data 5 de setembre de 2022, l’informe 
següent:

“En compliment de l'article 173.1.b) 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, s'informa sobre l'elecció de JUTGE/A de PAU, en els termes següents:

PRIMER.- Legislació aplicable: 

- Articles 99 a 103 de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial (BOE 
de 2 de juliol, núm. 157). 
- Reglament número 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, aprovat per acord del 
Consell General del Poder Judicial de 7 de juny de 1995 (BOE de 13 de juliol).

SEGON.- L'òrgan competent per a l'elecció és el Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de 
la majoria absoluta dels seus membres. Una vegada elegida la persona per al càrrec, el 
nomenament correspon a la Sala de Govern del Tribunal Superior de la Comunitat 
Valenciana. 

TERCER.- Per a ser nomenat jutge o jutgessa de pau no és necessari ser llicenciat o 
llicenciada en dret, sent suficient reunir els requisits establits en la Llei orgànica del Poder 
Judicial per a l'ingrés en la Carrera Judicial, excepte els derivats de la jubilació per edat 
sempre que aquesta no supose impediment físic o psíquic per al càrrec (art. 13 del 
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Reglament 3/1995), i no estar incurs o incursa en cap de les causes d'incapacitat, 
incompatibilitat o prohibició previstes en els arts. 389 a 397 de la Llei orgànica del Poder 
Judicial per a l'acompliment de les funcions judicials, a excepció de l'exercici d'activitats 
docents o d'investigació jurídica i activitats professionals o mercantils que no impliquen 
assessorament jurídic de cap mena i que per la seua naturalesa no siguen susceptibles 
d'impedir o menyscabar la seua imparcialitat o independència ni interferisquen en l'estricte 
compliment dels deures judicials (art. 14 del Reglament 3/1995).

Només cal, doncs, ser espanyol i major d'edat, i no estar impedit físicament o psíquicament 
per a la funció judicial, havent de residir en la població on tinga la seua seu el jutjat de pau 
(a resguard d'autorització de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia prevista 
en l'art. 17 del Reglament 3/1995).

QUART.- No podran ser jutges o jutgesses de pau les persones condemnades per delicte 
dolós mentre no hagen obtingut la rehabilitació; ni les processades o inculpades per delicte 
dolós en tant que no siguen absoltes o es dicte acte de sobreseïment i les que no estiguen 
en el ple exercici dels seus drets civils. 

CINQUÈ.- El nomenament de jutge de pau serà per un període de 4 anys i la seua 
jurisdicció se circumscriu al terme municipal (arts. 99 i 101 LOPJ).

SISÈ.- Quant al procediment per a cobrir les vacants de jutge de pau es fa necessari que es 
faça saber aquesta circumstància a la població, perquè qui ho desitge i reunisca les 
condicions precises, puga sol·licitar l'elecció de l'Ajuntament. La corresponent convocatòria 
s'anunciarà per l'Ajuntament amb suficient antelació, indicant-se el termini i lloc de 
presentació d'instàncies. L'edicte corresponent serà publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província, tauler d'anuncis de l'Ajuntament, tauler d'anuncis del Jutjat de 1a Instància i 
Instrucció del Partit i en el mateix Jutjat de Pau (art. 5 del Reglament 3/1995). Es fixarà un 
termini prudent per a presentar les sol·licituds, que pot ser de vint dies hàbils. 

SETÈ.- Una vegada elegida la persona per al càrrec de jutge de pau pel Ple de 
l'Ajuntament, es comunicarà l'elecció, mitjançant certificació de l'acord corresponent al 
jutge de 1a Instància i Instrucció, que l'elevarà a la Sala de Govern del Tribunal Superior 
de Justícia qui procedirà a designar el jutge de pau (art. 7 del Reglament). A l'acord de 
l'Ajuntament s'acompanyarà una certificació que comprenga els termes següents:

a) Referència detallada de les circumstàncies en què es va produir l'elecció. 
b) Esment exprés de l'observança del quòrum de la majoria absoluta. 
c) Dades d'identificació i condicions de capacitat i de compatibilitat de la persona triada.

La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia no queda vinculada per l'elecció de 
l'Ajuntament podent rebutjar a la persona triada, sentit el Ministeri Fiscal, si no reuneix les 
condicions exigides per la Llei orgànica del Poder Judicial, procedint a designar 
directament a la persona jutge de pau (art. 9 del Reglament). Actuarà de la mateixa 
manera si en el termini de tres mesos, des que es va produir la vacant, l'Ajuntament no 
efectuara proposada de nomenament. 

VUITÈ.- Per al cas que no hagueren sol·licituds de persones interessades en el càrrec és 
aplicable l'article 101.2 de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial (BOE de 
2 de juliol, núm. 157) i el 6 del Reglament número 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de 
Pau, aprovat per acord del Consell General del Poder Judicial de 7 de juny de 1995 (BOE 
de 13 de juliol), en virtut dels quals el Ple triarà lliurement a la persona que estiga 
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disposada a acceptar-lo amb els mateixos requisits de procediment i sense que 
concórreguen les causes d'incapacitat, incompatibilitat o prohibició previstes en els arts. 
389 a 397 de la Llei orgànica del Poder Judicial.

NOVÈ.- La persona designada per al càrrec de jutge de pau prendrà possessió del càrrec 
dins dels 20 dies naturals següents a la data de publicació del seu nomenament en el 
Butlletí Oficial de la Província previ jurament o promesa davant del jutge de Primera 
Instància i Instrucció. La duració del mandat és de 4 anys i es computa des de la data de 
publicació del seu nomenament en el Butlletí (art. 20 del Reglament).

La qual cosa informe al Ple, ls efectes pertinents, que acordarà el que estime convenient.”

En l'expedient queda acreditat que la convocatòria pública per a cobrir la vacant de 
jutge o jutgessa de pau titular ha sigut publicada de conformitat amb el que es preveu 
en l'article 5 del Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny dels Jutges de Pau, mitjançant 
edictes en els taulers d'anuncis de l'Ajuntament de Xixona, del Jutjat de Pau de 
Xixona, del Jutjat Degà de Sant Vicent del Raspeig i en el Butlletí Oficial de la 
Província d'Alacant de data 8 d'agost de 2022, núm. 149.

Dins del termini establit, s'han presentat les sol·licituds següents per a ocupar el càrrec 
de jutge de pau titular:

SOL·LICITUD SOL·LICITANT
NÚM. 

REGISTRE 
D'ENTRADA

DATA DE REGISTRE 
D'ENTRADA

DNI COGNOMS, NOM

4479 19/08/2022 31639794M Villagrán Martín, María Jesús
4769 04/09/2022 21407708K González Verdú, José Antonio
4787 05/09/2022 21407708K González Verdú, José Antonio

Atès que es considera a María Jesús Villagrán Martín com a persona més que idònia 
per al càrrec que es tracta, entre altres raons per l'experiència que té en l'acompliment 
del càrrec, tant com a titular i com a substituta, així com per la seua formació i 
experiència professional, ja que és Licencianda en Dret, i ha exercit com a procuradora 
dels tribunals, per la qual cosa té experiència en jutjats.

Per tot l'anterior, i atès al fet que l'elecció correspon al Ple de l'Ajuntament, es proposa 
a aquest òrgan col·legiat:

Primer.- Triar com a jutgessa de pau titular de Xixona a María Jesús Villagrán Martín, 
amb DNI núm. 31639794M, ja que es considera que és persona idònia i que reuneix 
les condicions dels articles 102 i 302 de la Llei orgànica del Poder Judicial i no està 
incursa en cap de les causes d'incapacitat, incompatibilitat o prohibició previstes en els 
articles 389 a 397 de la pròpia Llei, proposant el seu nomenament a la Sala de Govern 
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per conducte del Jutjat 
Degà de Sant Vicent del Raspeig conforme al que es preveu en l'article 7 del 
Reglament dels Jutges de Pau aprovat per Acord del Consell General del Poder 
Judicial de 7 de juny de 1.995 (BOE de 13 de juliol).
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Segon.- Remetre còpia certificada d'aquests acords, amb esment exprés, si així és el 
cas, de l'observança del quòrum de la majoria absoluta, a més de còpia de la 
sol·licitud i documents aportats per la candidata proposada, a la Sala de Govern del 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, a través del Deganat de 
Sant Vicent del Raspeig.

Tercer.- Notificar aquests acords a les persones interessades.”

L’alcaldessa comenta que la jutgessa titular ha renunciat per haver obtingut plaça en 
un Jutjat. S'ha publicat la convocatòria preceptiva, s'han presentat dos aspirants i el 
Ple ha de nomenar al jutge o jutgessa de pau. La persona proposta és veïna de 
Xixona, era la jutgessa suplent, és llicenciada en Dret i ha exercit, en altra a època, 
com a procuradora dels tribunals, per la qual cosa té experiència en jutjats.

L’alcaldessa li dóna l'enhorabona i l'excusa perquè no ha pogut assistir al Ple del seu 
nomenament.

La corporació adopta, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació, en concret, per tretze vots a favor dels tretze regidors i regidores 
que legalmente la componen, l’acord de conformitat amb la proposta precedent.

4.- SECRETARIA.- DECLARACIÓ DE DOS DIES DE FESTES LOCALS PER A 
L'ANY 2023 (EXP. 2022/1273).

El regidor delegat de Festes, Ricardo Mira García, exposa la proposta, de data 9 de 
setembre 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 dia 16 de 
setembre de 2022, i que és del següent tenor literal:

“Vist l'escrit de la directora territorial d'Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball d'Alacant de data 22 d'agost de 2022 (reg. d’entr. 2022/4554; 
25/08/2022).

De conformitat amb el que disposa l'article 46 del Reial decret 2001/83, de 28 de juliol, 
que estableix que, a proposta del Ple de l'Ajuntament, el nombre de festes de caràcter 
local no excedirà de dos, si bé, cap festa tindrà el caràcter de recuperable als efectes 
laborals i totes seran retribuïdes. 

Havent-se celebrat tradicionalment en aquesta població l'onomàstica de sant Sebastià, 
copatró del poble, que és el dia 20 de gener.

Vist l'escrit de data 9 de setembre de 2022 (reg. d’entr. 2022/4938, de 9/09/2022) 
remès pel president de la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, Jonathan Gras 
Murillo, en el qual es proposa a l'Ajuntament que la Trilogia Festera de les Festes de 
Moros i Cristians de l'any 2023 se celebre els dies 19, 20 i 21 d'agost, sol·licitant que 
es declare dia festiu local el dia 21 d'agost de l'any 2023 (dilluns).

Així doncs, en atenció a tot l'exposat, propose al Ple de la corporació l'adopció dels 
següents acords:
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PRIMER.- Declarar els dies 20 de gener (divendres) i 21 d'agost (dilluns) de l'any 
2023, festivitat de Sant Sebastià i tercer dia de les Festes de Moros i Cristians respectivament; 
festes locals no recuperables a efectes laborals i retribuïts.

SEGON.- Remetre certificat d'aquest acord a la Direcció Territorial d'Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball d'Alacant.”

El Sr. Mira García comenta la proposta de dia de festa efectuada per la Federació de 
Sant Bartolomé i Sant Sebastià.

Es proposen els dies 20 de gener, dia de Sant Sebastià, i el dia 21 d'agost últim dia de 
festes.

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

5.- SECRETARIA GENERAL.- MOCIÓ PER A LA CLIMATITZACIÓ DE LA PISCINA 
MUNICIPAL DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL (EXP. 2022/1353).

El regidor del Grup Compromís per Xixona, Lucas Sirvent García, exposa la moció de 
data 12 de setembre de 2022 (reg. d’entr. 2022/5022, 12/09/2022), 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 16 de setembre de 2022, i que es transcriu a 
continuació:

“Xixona, 12 de setembre de 2022

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

MOCIÓ PER A LA CLIMATITZACIÓ DE LA PISICINA DEL POLIESPORTIU 
MUNICIPAL

Xixona compta amb dues piscines en servei. D'una banda, la piscina descoberta 
situada en el poliesportiu municipal, que només està en funcionament de juny a 
setembre. D'altra banda, la piscina coberta situada en el barri de l'Almarx, oberta la 
resta de mesos de l'any.

Aquesta última instal·lació ja fa temps que no satisfà la demanda dels xixonencs i 
xixonenques. Parlem d'una piscina que s'ha quedat xicoteta per als usuaris i usuàries 
que volen practicar natació lliure els quals, a més, han de conviure amb els cursos 
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d'aprenentatge que allí s'imparteixen. En conseqüència, s'està impedint a moltes 
persones gaudir de la pràctica d'un esport del qual cada vegada hi ha més demanda.

Mentrestant, comptem amb una piscina amb moltes millors condicions i, sobretot, molt 
més gran, que roman tancada ni més ni menys que nou mesos a l'any. El fet que es 
poguera utilitzar sempre aquesta infraestructura incorporant un sostre mòbil, que puga 
instal·lar-se a l'hivern i llevar-se a l'estiu, multiplicaria les possibilitats d'oferta per al 
veïnat del poble. Es permetria, a més d'això, un manteniment de la instal·lació més 
constant i creació de llocs de treball. En definitiva, gaudiríem totes i tots d'un lloc que, 
ara com ara, tenim infrautilitzat.

La ciència ha demostrat que nadar i les molt variades activitats aquàtiques (com per 
exemple, l'aiguagim), practicat amb regularitat, ajuda a reduir la pressió arterial i les 
possibilitats de patir malalties del cor, també millora els problemes de circulació i evita 
trastorns com l'obesitat, el colesterol i la diabetis. També resulta de molta ajuda per a 
combatre les malalties cròniques relacionades amb el treball que sabem que, en un 
municipi industrial com Xixona, els treballadors i treballadores acaben desenvolupant.

Cal assenyalar que, aquest mateix Ple de l'Ajuntament de Xixona, en la seua sessió 
ordinària de setembre de 2021, i a proposta de Compromís, va aprovar per unanimitat 
de tots els grups contemplar la possibilitat de reutilitzar la calor de l'aigua utilitzada per 
les empreses situades en el polígon industrial de Segorb (que ara s'aboca al 
clavegueram), per a aconseguir una piscina climatitzada sostenible.

Finalment, tampoc podem oblidar que ja s'ha contemplat en anteriors pressupostos 
municipals la partida per a la redacció del projecte de la climatització de la piscina del 
poliesportiu, sense que fins ara s'haja fet res al respecte.

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

1. Instar a la Regidoria d'Esports a prioritzar el projecte i execució de les obres de 
climatització de la piscina del poliesportiu, per a augmentar l'oferta de piscines existent 
en aquest moment a Xixona.

2. Fer-ho, a més, d'acord amb la moció aprovada pel Ple de la corporació del 23 
de setembre de 2021, perquè siga una piscina climatitzada sostenible.

3. Que en el pressupost municipal de 2023 estiga prevista la inversió necessària 
per al projecte i execució de les obres de la piscina climatitzada o que, en cas de no 
aprovar-se un, es realitzen les modificacions de crèdit necessàries.

Lucas Sirvent García

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE XIXONA”

El Sr. Sirvent García (Compromís per Xixona) comenta la moció presentada sobre la 
climatització de la piscina municipal.

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

Codi Segur de Validació 763a9d11145849a8b26579feaf781628001

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

Metadades Classificador:Altres  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

A
lf

o
n

so
 R

am
ó

n
 C

al
er

o
 d

el
C

as
ti

llo
26

/1
0/

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 

9

El Sr. Ros Planelles (MX-AM) diu que li sembla bé per al poble ja que l'ús de l'actual 
piscina coberta és limitat i no hi ha places per a la seua utilització. Això ho incloïen en 
en el seu programa electoral i creu que és necessari.

El Sr. Francés Romo (PP) també creu que és necessària la climatització de la piscina i 
que és una cosa reclamada pel poble i, si no es pot climatizar la del poliesportiu, creu 
que caldrà fer-ne una nova.

El Sr. Sirvent Carbonell diu que sap que la piscina coberta és necessària, però que el 
pressupost no es pot estirar més, quan es puga, s’executarà. Que en la moció no s'ha 
avaluat això de l'aigua del polígon, que és una moció oportunista i que votaran no a 
aquesta proposta que obliga a utilitzar l'aigua del polígon.

El Sr. Sirvent García agraeix al PP i a MX el seu vot i diu a l'equip de govern que la 
moció no és oportunista, sinó oportuna. Que fa dues setmanes que s'ha tancat la 
piscina del poliesportiu. Lamenta el vot en contra i espera que es complisca i es 
construïsca la piscina coberta, i que al setembre de 2023 tornarà a preguntar per la 
piscina.

El Sr. Francés Romo diu al Sr. Sirvent Carbonell que en el Ple anterior es va donar 
compte del romanent i no hi ha per a fer grans inversions, per això pregunta com es 
farà la piscina. Finalment creu que tot quedarà en una bona intenció.

El Sr. Sirvent Carbonell diu al Sr. Francés Romo que piscina coberta hi ha, però que 
pot ser que a la gent no li agrade la que hi ha, que és de 25 metres.

Finalitzat el debat i sotmesa la moció precedent a votació, la corporació no 
l'aprova, per 5 vots a favor (2 PP, 2 Compromis per Xixona i 1 MX-AM) i vuit vots 
en contra (5 PSOE i 3 Cs Xixona).

6.- PERSONAL.- SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DE COMPATIBILITAT PER A 
l'EXERCICI D'ACTIVITAT EN UNA ALTRA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. PERSONAL 
LABORAL AJUNTAMENT (EXP. PERSONAL/2022/1279).

La regidor delegada de Personal, María Teresa Carbonell Bernabeu, exposa la 
proposta, de data 7 de setembre de 2022, emet un dictamen favorable per la Comissió 
Municipal de Governació i Urbanisme, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 16 
de setembre de 2022, i que diu:

“El 22 de juliol de 2022 (reg. d’entr. 3882/2022) l'empleat públic municipal, Norberto 
Pascual Verdú, va sol·licitar la renovació de la compatibilitat per a poder impartir 
classes en la Universitat d'Alacant com a professor associat en la Facultat d'Educació 
(Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques), amb dedicació a 
temps parcial. Indica el Sr. Pascual en la seua instància que els horaris de les classes 
serien els següents:

a) Primer semestre: 
- Dilluns de 10 a 11.30 hores.
- Dimecres de 8 a 12 hores.
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 b) Segon semestre: 
A. Dimecres de 9 a 12 hores.
B. Dijous de 9 a 13 hores.

En aquest sentit, aquest ajuntament autoritza la compatibilitat del Sr. Pascual Verdú 
des de l'any 2010, per a l'acompliment del lloc de treball per al qual sol·licita, novament 
enguany, la renovació.

La concessió de la compatibilitat als empleats de l'Administració Local es regeix pel 
que es disposa en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal 
al servei de les Administracions Públiques.

L'article 4 d'aquesta Llei 53/1984 disposa que:

“1. Podrà autoritzar-se la compatibilitat, complides les restants exigències d'aquesta 
Llei, per a l'acompliment d'un lloc de treball en l'esfera docent com a professor 
universitari associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb 
duració determinada.”

La competència per a l'autorització sol·licitada correspon al Ple municipal, en virtut del 
que s'estableix en l'art. 9 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del 
Personal al servei de les Administracions Públiques i art. 50.9 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre.

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

PRIMER. - Renovar a  Norberto Pascual Verdú la compatibilitat per a l'acompliment 
d'un lloc de treball de professor associat de la Facultat d'Educació, Departament de 
Didàctica General i Didàctiques Específiques, de la Universitat d'Alacant segons la 
sol·licitud de l'interessat, amb dedicació a temps parcial, durant el curs acadèmic 2022-
2023, en els termes de la seua sol·licitud presentada en data de 22 de juliol de 2022 
(reg. d’entr. 3882/2022).

SEGON.- Notificar la present resolució a l'interessat i comunicar-la a la Tresoreria 
municipal, així com a la Universitat d'Alacant.”

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

7.- PERSONAL. - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA 
DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE XIXONA 2022 (EXP. 2022/1277).

La regidora delegada de Personal, María Teresa Carbonell Bernabeu, exposa la 
proposta, de data 15 de setembre de 2022, amb un dictamen favorable per la 
Comissió Municipal de Governació i Urbanisme, en la sessió ordinària que va tenir lloc 
el dia 16 de setembre de 2022, i que és del tenor literal següent:
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“L'article 126.1 del Text Refós de les Disposicions Vigents en Matèria de Règim Local 
estableix que les plantilles, que hauran de comprendre tots els llocs de treball 
degudament classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, 
s'aprovaran anualment en ocasió de l'aprovació del pressupost i hauran de respondre 
als principis reflectits en l'article 90.1 de la Llei 719/85, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local.

El conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Xixona i les normes 
reguladores de les condicions de treball del personal funcionari al servei de 
l'Ajuntament de Xixona, estableixen en l'article 32, que les retribucions bàsiques i 
complementàries del personal al servei de l'Ajuntament de Xixona tindran la mateixa 
estructura i quantia que les establides amb caràcter general per a tota la funció 
pública.

L'article 90.1 de la Llei 7/85, Reguladora dels Bases de Règim Local, i la resta de 
legislació concordant diu que correspon a les corporacions locals aprovar anualment la 
plantilla de personal que haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a 
funcionaris, personal laboral i eventual.

El ple de l’ajuntament, en la sessió extraordinària celebrada el 14 d'abril de 2021, va 
aprovar la Plantilla de Personal de l'Ajuntament i per acord de la Junta de Govern 
Local d'Ajuntament en la sessió ordinària que va tenir lloc el 16 de desembre de 2021 
es va aprovar l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització d'ocupació temporal 
incloent-hi places que no estaven formalment contingudes en la Plantilla de Personal 
de l'Ajuntament, ja que aquestes places compleixen els requisits establits en l'article 
2.1 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre.

L'article 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la 
reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, autoritza una taxa addicional per a 
l'estabilització d'ocupació temporal que inclourà les places de naturalesa estructural 
que, estiguen o no, dins de les relacions de llocs de treball, plantilles o una altra forma 
d'organització de recursos humans que estiguen contingudes en les diferents 
administracions públiques i estant dotades pressupostàriament, hagen estat ocupades 
de manera temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de 
desembre de 2020. Per tant, procedeix la creació formal d'aquestes places prèviament 
a la seua cobertura amb caràcter permanent mitjançant els oportuns processos 
d'estabilització.

Una vegada publicada l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització d'ocupació 
temporal d'aquest Ajuntament en el Butlletí de la Província de 21 de desembre de 
2021, la formalització de la incorporació de les places objecte de creació a l'estructura 
de la plantilla de personal de l'Administració és necessària per a la seua cobertura 
definitiva, ja que amb aquesta es produeix la seua estabilització definitiva en 
l'estructura de l'organització municipal.

Per tant, respecte de l'anterior plantilla vigent s'efectuen les variacions següents, per a 
donar solució a les necessitats sorgides:

- Es creen tres places de conserge mantenidor funcionari de carrera, declarant-
se a extingir una existent en plantilla amb naturalesa de personal laboral fix.
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- Es crea una plaça de monitor.

Com que en la plantilla de personal vigent consten cinc places de conserge 
mantenidor i una de personal laboral, estant la de naturalesa laboral ocupada 
mitjançant relació laboral de llarga duració, procedeix la creació de tres places de 
conserge mantenidor funcionari de carrera i la declaració amb caràcter a extingir 
d'aquesta plaça objecte de procés d'estabilització en substitució d'una de les tres 
places de conserge mantenidor de nova creació. Aquesta extinció es farà efectiva 
quan finalitze el procés d'estabilització d'ocupació temporal, produint-se amb la 
culminació del procés l'estabilització definitiva de l'estructura municipal, amb el que 
constaran en plantilla finalment vuit places de conserge mantenidor funcionaris de 
carrera coincidint amb el nombre de places de caràcter estructural i dotades 
pressupostàriament.

Amb aquestes modificacions no es veu incrementada la despesa de personal en la 
plantilla, ja que la formalització de la incorporació de les places a aquest instrument 
d'organització del personal es proposa en compliment del que es disposa en la Llei 
20/2021, de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat 
en l'ocupació pública, estant dotades pressupostàriament i ocupades de manera 
temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre 
de 2020.

Per això, en aplicació del que es disposa en els articles 21.h i 22.i), propose al Ple de 
la corporació l'adopció dels acords següents:

PRIMER. - D'aprovació inicial de la modificació de plantilla de personal de l'Ajuntament 
de Xixona per a l'exercici de 2022 que s'adjunta com a annex a la present proposta: 

Crear tres places de conserge mantenidor amb les següents característiques:

PERSONAL FUNCIONARI

GRU
P

ESCAL
A

SUBESCAL
A

CLASS
E

CATEGORI
A

C
D

CE 
GENERA

L
Conserge 
Mantenido

r
AP AE Serveis 

Especials

Person
al 

d'oficis

Cert. 
Escolaritat 14 5.038,44 

€

Declarar a extingir una plaça de conserge mantenidor amb les següents 
característiques:

PERSONAL LABORAL FIX

*Aquesta extinció es produirà amb la culminació del procés d'estabilització 
objecte d'OEP aprovada per acord de la Junta de Govern Local d'Ajuntament en la 
sessió ordinària celebrada en data 16 de desembre de 2021 
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Conserge 
Mantenidor 1 AP

Certificat 
estudis 
primaris

Laboral Fix 14 5.038,44 €

Crear una plaça de monitor amb les característiques següents:

PERSONAL FUNCIONARI

GRUP ESCALA SUBESCALA CLASSE CATEGORIA CD CE 
GENERAL

Monitor C2 AE Serveis 
Especials

Comeses 
Especials EGB/FP1 16 4.448,40 €

SEGON.- Publicar el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant 
perquè qui així ho estime oportú puga presentar al·legacions o suggeriments en el 
termini dels quinze dies hàbils següents a la publicació, fent constar que en el cas que 
no se’n presente cap es considerarà definitivament aprovada.

TERCER.- Facultar l'alcaldessa de l'Ajuntament de Xixona perquè una vegada estiga 
definitivament aprovada la plantilla de personal proposta, dicte totes les ordres i 
instruccions que calguen per a la seua aplicació.

QUART.- Remetre certificat del present acord còpia del present acord a la 
Subdelegació del Govern a la Província d'Alacant i a la Conselleria de la Generalitat 
competent en matèria de règim local.

Xixona, a la data de la signatura digital
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ANNEX PERSONAL
PERSONAL FUNCIONARI

NÚMERO 
PLACES GRUP ESCALA SUBESCALA CLASSE CATEGORIA CD CE 

GENERAL

Secretari 1 A1 HE Secretaria Entrada Titulat Superior 28 11.411,40 €

Tècnic d'Administració 
General (Cap Règim 

Interior)
1 A1 AG Tècnica Tècnica Titulat Superior 28 11.411,40 €

Interventor 1 A1 HE Intervenció-
Tresoreria Entrada Titulat Superior 28 11.411,40 €

Arquitecte (Cap 
Departament Tècnic 
de Gestió i Disciplina 

Urbanistica)

1 A1 AE Tècnica Tècnica Titulat Superior 28 11.411,40 €

Tresorer 1 A1 HE Intervenció-
Tresoreria Entrada Titulat Superior 27 9.762,96 €

Tècnic d'Administració 
General (Cap 

Departament de 
Gestió Tributària altres 

ingressos)

1 A1 AG Tècnica Tècnica Titulat Superior 27 9.762,96 €

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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NÚMERO 
PLACES GRUP ESCALA SUBESCALA CLASSE CATEGORIA CD CE 

GENERAL
Tècnic Mitjà (Cap 

Departament 
Infraestructures)

1 A2 AE Tècnica Tècnic Mitjà Titulat Mitjà 26 8.917,92 €

Inspector de Policia 1 A2 AE Serveis Especials
Policia Local i 

els seus 
auxiliars

Titulat Mitjà 26 8.917,92 €

Tècnic Mitjà CC 
Econòmiques o 

Empresarials (Tècnic 
Mitjà Intervenció)

1 A2 AE Tècnica Tècnic Mitjà Titulat Mitjà 24 8.303,88 €

Informàtic 1 A2 AE Tècnica Tècnic Mitjà Titulat Mitjà 24 8.303,88 €
Administratius

(Tresorer*2 i Caps de 
Departament)

5 C1 AG Administrativa Administrativa BUP/FP2 22 6.655,44 €

Tècnic Superior en 
psicologia o pedagogia 1 A1 AE Tècnica Tècnica Titulat Superior 23 6.655,44 €

Tècnic Mitjà 
Arquitectura 2 A2 AE Tècnica Tècnic Mitjà Titulat Mitjà 23 6.655,44 €

Tècnic Mitjà 
Enginyeria 2 A2 AE Tècnica Tècnic Mitjà Titulat Mitjà 23 6.655,44 €

Tècnic Mitjà (FPA, 
OMPUV i Turisme) 3 A2 AE Tècnica Tècnic Mitjà Titulat Mitjà 23 6.655,44 €

Oficial de Policia Local 3 B AE Serveis Especials
Policia Local i 

els seus 
auxiliars

Batxiller 
Superior 22 7.136,04 €

Assistent social 1 A2 AE Tècnica Tècnic Mitjà Titulat Mitjà 23 6.655,44 €
Tècnic Mitjà (Cap 1 A2 AG/AE Tècnica Tècnic de Titulat Mitjà 23 6.655,44 €
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NÚMERO 
PLACES GRUP ESCALA SUBESCALA CLASSE CATEGORIA CD CE 

GENERAL
Departament de 

Cultura)
Gestió

Arxiver/
Bibliotecari 1 A2 AE Tècnica Tècnic Mitjà Titulat Mitjà 23 6.655,44 €

Cap de l'Agència de 
Desenvolupament 

Local
1 A2 AE Tècnica Tècnic Mitjà Titulat Mitjà 23 6.655,44 €

Tècnic Auxiliar (Cap 
Oficina Joventut) 1 C1 AE Tècnica Tècnic Auxiliar BUP/FP2 20 6.460,80 €

Administratius (Gestor 
Administratiu) 3 C1 AG Administrativa Administrativa BUP/FP2 20 6.460,80 €

Gestor Administratiu 1 C1 AE Tècnica Tècnic Auxiliar BUP/FP2 20 6.460,80 €

TASOC 1 B AE Tècnica Tècnic Auxiliar BUP/FP2 18 5.987,28 €
Auxiliar Administratiu

(Aux. de gestió)*1 8 C2 AG Auxiliar Auxiliar EGB/FP1 18 5.987,28 €

Agent de Policia Local 16 C1 AE Serveis Especials
Policia Local i 

els seus  
auxiliars

Batxiller 
Superior 18 5.987,28 €

Oficial d'Oficis 2 C2 AE Serveis Especials Personal 
d'Oficis EGB/FP1 16 4.448,40 €

Monitor 1 C2 AE Serveis Especials Comeses 
Especials EGB/FP1 16 4.448,40 €

Conserge Mantenidor 8 AP AE Serveis Especials Personal d'oficis Cert. Escolaritat 14 5.038,44 €
Enterrador
(a extingir) 1 AP AE Serveis Especials Personal d'oficis Cert. Escolaritat 14 4.141,08 €
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*1) Dos d'aquestes vuit places són a extingir. Aquesta extinció es produirà amb la promoció interna a grup de superior categoria.
*2) A extingir la plaça de tresorer en tant que es cobrisca la plaça de nova creació per funcionari habilitat.

PERSONAL  LABORAL FIX

NÚMERO  
PLACES

GRUP 
ASSIMILAT TITULACIÓ TIPUS DE 

CONTRACTE
CD 

ASSIMILAT CE GENERAL

Psicòleg (Centre 
Ocupacional) 1 A1 Titulat Superior Laboral Fix 24 8.303,88 €

Mestre Educació 
Física 1 A2 Titulat Mitjà Laboral Fix 23 6.655,44 €

Educador Centre 
Ocupacional 2 C1 Batxiller Superior o 

equivalent Laboral Fix 18 5.987,28 €

Oficial d'oficis (Xofer) 1 C2 EGB/FP1 Laboral Fix 16 4.448,40 €
Conserge Mantenidor

(a extingir) 1 AP Certificat estudis 
primaris Laboral Fix 14 5.038,44 €

Auxiliar de Serveis 
Generals i Domèstics, 
Menjador Transport

1 C2 EGB/FP1 Laboral Fix 14 4.141,08 €

Conserges 4 AP Certificat estudis 
primaris Laboral Fix 14 4.141,08 €

Ajudant d'oficis 7 AP Cert. d'estudis primaris Laboral Fix 14 4.141,08 €
auxiliar del SAD 2 AP Cert. d'estudis primaris Laboral Fix 14 4.141,08 €

Operari/a de neteja 11 AP Cert. d'estudis primaris Laboral Fix 14 3.586,68 €

Arquitecte (a extingir) 1 A1 Titulat Superior Laboral Fix 28 11.411,40 €

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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La Sra. Carbonell Bernabeu diu que aquesta proposta és desenvolupament de l'Oferta 
d'Ocupació Pública partisca l'estabilització del personal interí de l'Ajuntament, per a 
regularitzar-les en la plantilla del personal de l'Ajuntament.

El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) pregunta si aquesta modificació és 
independent de la relació de Llocs de treball. Contesta la Sra. Carbonell Bernabeu que 
en la RPT s'inclouen els llocs de treball, la seua classificació, etc. i la plantilla es 
relacionen els llocs que hi ha actualment.

La corporació adopta, per unanimitat, acord de conformitat amb la proposta 
precedent.
8.- CONTRACTACIÓ.- REVISIÓ DE PREUS DEL “SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA 
DE RESIDUS URBANS I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE XIXONA” (EXP. 
CONT. 2016/26 I 2021/831).
El regidor delegat de Coordinació de Contractació i Subvencions, Ricardo Mira García, 
exposa la proposta, de data 5 de setembre de 2022, amb un dictamen favorable per la 
Comissió Municipal de Governació i Urbanisme, en la sessió ordinària que va tenir lloc 
el dia 16 de setembre de 2022, i que es transcriu a continuació.

“Per la mercantil FOMENTO BENICÀSSIM, SA (CIF A-12006961), contractista del 
servei municipal de recollida de residus urbans i neteja viària del municipi de Xixona, 
es presenta davant d’aquest ajuntament, en data 06/06/2022, (Núm. reg. d’entr. 3051), 
petició de revisió de preus, per la prestació dels serveis de referència, relativa al 
període comprès entre el 13 de setembre de 2021 i el 12 de setembre de 2022, en la 
virtut del qual sol·licita un increment del preu del contracte per a la present anualitat 
que ascendeix a la quantitat de 5.306,35 € (IVA No Inclòs).

Emès en data 25 de juliol de 2022 un informe subscrit pel tècnic municipal competent, 
en aquest es revisa aquesta quantitat a 4.781,17€ (IVA no inclòs).

Concedit tràmit d'audiència a la mercantil perquè mostrara el seu parer amb l'informe 
tècnic, ha manifestat, amb data 19 d'agost de 2022, la seua conformitat amb aquest.

Per tot el que s'ha exposat es proposa al Ple de la corporació que adopten els acords  
següents:

Primer.- Aplicar, per al període de temps comprès entre el 13 de setembre de 2021 i 
el 12 de setembre de 2022, la revisió de preus sol·licitada per la mercantil FOMENTO 
BENICÀSSIM, S.A. (CIF: A-12006961), en data 06/06/2022, (Núm. reg. entr. 3051) per 
la prestació del servei municipal de recollida de residus urbans i neteja viària del 
municipi de Xixona, important l'anualitat 431.445,31 euros (IVA No Inclòs) segons es 
desprèn de l'informe tècnic que consta en l'expedient.

Segon.- Incrementar la despesa autoritzada i disposada, per import de 4.781,17 
euros per a atendre les obligacions econòmiques que es deriven del compliment 
d'aquest contracte, durant el període comprès entre el 13 de setembre de 2021 i el 12 
de setembre de 2022, imputable a les aplicacions pressupostàries 16122799 i 
16322799, segons els quadres següents:

Import
contractat

Total 
Increment Nou import contractat

426.186,03 € 4.781,17 € 431.445,31 €

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

Codi Segur de Validació 763a9d11145849a8b26579feaf781628001

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

Metadades Classificador:Altres  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

A
lf

o
n

so
 R

am
ó

n
 C

al
er

o
 d

el
C

as
ti

llo
26

/1
0/

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 

19

Aplicació 
pressupostària

Import 
contractat

Total 
increment

Nou import 
contractat

Recollida de 
residus 16122799 234.615,41 € 2.632,03 € 237.247,44 €

Neteja viària 16322799 191.570,62 € 2.149,14 € 193.718,76 €

Tercer – Notificar aquest acord a la mercantil FOMENTO BENICÀSSIM, S.A. (CIF A-
12006961) perquè en prengueu coneixement i efectes.

Quart. - Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i al responsable d'aquest 
contracte.”

El Sr. Mira García comenta que aquesta revisió és a conseqüència de l'augment del 
preu del combustible i que, encara que van demanar 5.306,35 €, l'import de la revisió, 
després de l'informe tècnic corresponent és de 4.781,17 €, IVA no inclòs.

El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) pregunta que com ara estem en la 
pròrroga del contracte, si l'any que ve també s'ha d'aprovar la revisió de preus.

El Sr. Mira García diu que no, que aquesta revisió és fins al 31 de desembre 
corresponent a la pròrroga actual, després s'adjudicarà el contracte pont i es 
regularitzarà.

El Sr. Francés Romo (PP) pregunta per què s'ha rebaixat la quantitat que demana 
l'empresa. 

El Sr. Mira García contesta que la diferència és la baixa que va oferir l'empresa en el 
seu moment.

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

9.- INTERVENCIÓ MUNICIPAL. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ NÚM 
2022/1190, DE 8 DE SETEMBRE DE 2022, PER LA QUAL S'APROVA LA 
RECTIFICACIÓ DEL LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE 
XIXONA DE L'EXERCICI 2021 (EXP. 2022/1048).

A continuació el regidor delegat d'Hisenda, Administració Financera i Tributària, 
Ricardo Mira García, dóna compte de la resolució d'Alcaldia núm. 2022/1190, de data 
8 de setembre, amb un dictamen favorable per la Comissió Municipal d'Hisenda, 
Especial de Comptes i Educació, en la sessió ordinària, que va tenir lloc el 16 de 
setembre de 2022, i que diu:

“Per resolució d'Alcaldia número 2022/883 de 6 de juliol, es procedeix a l'aprovació de 
la liquidació del pressupost de l'exercici 2021 de l'Ajuntament de Xixona.

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

Codi Segur de Validació 763a9d11145849a8b26579feaf781628001

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

Metadades Classificador:Altres  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

A
lf

o
n

so
 R

am
ó

n
 C

al
er

o
 d

el
C

as
ti

llo
26

/1
0/

20
22

S
ec

re
ta

ri

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


Av. Constitució 6
03100 Xixona (Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es 

20

Vist l'informe emès per Intervenció amb data 8 de setembre de 2022, en el qual es 
comunica l'existència d'una diferència en l'import del càlcul del resultat pressupostari 
ajustat, a causa del recàlcul de desviacions de finançament en el sistema d'informació 
comptable, de tal manera que l'import de les desviacions de finançament negatives de 
l'exercici 2021, ascendiria a 1.469.924,02€ en comptes d'1.462.425,58€, donant lloc a 
la variació també del resultat pressupostari ajustat de l'exercici, que passaria 
d'1.523.005,66€ a 1.530.504,10€.
D'aquesta manera s'observa error material i atenent al que es disposa en l'art. 109.2 
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, respecte a la 
capacitat de les administracions públiques per a rectificar en qualsevol moment, d'ofici 
o a instàncies de l'interessat, els errors materials de fet o aritmètics existents en els 
seus actes.

Vista la legislació citada i fent ús de les atribucions que em són conferides.

ES RESOL:

PRIMER.- Rectificar l'error material advertit en la resolució 2022/883 de 6 de juliol, de 
manera que on diu:
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RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

CONCEPTES
DRETS

RECONEGUTS
NETS

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES

NETES
AJUSTOS RESULTAT 

PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents 8.889.533,51  7.884.859,50  1.004.674,01
b. Altres operacions no financeres 1.738.084,57  2.550.763,51  -812.678,94
1. Total d'operacions no financeres(a+b) 10.627.618,08 10.435.623,01  191.995,07
c.Actius financers 400,00 400,00  0,00  
d.Passius financers 0 34.546,33  -34.546,33
2.Total operacions financeres (c+d) 400,00 34.946,33  -34.546,33
I. RESULTAT PRESSUPOSTARIS DE L'EXERCICI (I=1+2) 10.628.018,08  10.470.569,34  157.448,74

  
  AJUSTOS:
  

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 1.488.300,37   
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 1.462.425,58  
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici 1.585.169,03  
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)  1.365.556,92
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) 1.523.005,66

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

Codi Segur de Validació 763a9d11145849a8b26579feaf781628001

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

Metadades Classificador:Altres  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

A
lf

o
n

so
 R

am
ó

n
C

al
er

o
 d

el
C

as
ti

llo

26
/1

0/
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 

22

Hauria de dir:
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

SEGON.- Comunique's la present als serveis econòmics municipals.”

CONCEPTES
DRETS

RECONEGUTS
NETS

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES

NETES
AJUSTOS RESULTAT 

PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents 8.889.533,51  7.884.859,50  1.004.674,01
b. Altres operacions no financeres 1.738.084,57  2.550.763,51  -812.678,94
1. Total d'operacions no financeres(a+b) 10.627.618,08 10.435.623,01  191.995,07
c.Actius financers 400,00 400,00  0,00  
d.Passius financers 0 34.546,33  -34.546,33
2.Total operacions financeres (c+d) 400,00 34.946,33  -34.546,33
I. RESULTAT PRESSUPOSTARIS DE L'EXERCICI (I=1+2) 10.628.018,08  10.470.569,34  157.448,74

  
  AJUSTOS:
  

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 1.488.300,37   
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 1.469.924,02  
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici 1.585.169,03  
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)  1.373.055,36
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) 1.530.504,10
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El Sr. Mira García comenta que s'ha advertit un error en la liquidació.

La corporació queda assabentada.

10.- INTERVENCIÓ MUNICIPAL. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME 
D'AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA, DE LA REGLA DE LA DESPESA I DEL LÍMIT DEL DEUTE 
AMB MOTIU DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER A l'ANY 2021 
(EXP. 2022/1048).

El regidor delegat d'Hisenda, Administració Financera i Tributària, Ricardo Mira García, 
dóna compte de l'informe emès per la Intervenció municipal de data 5 de juliol de 
2022, respecte a l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la regla de 
despesa i del límit de deute amb motiu de la liquidació del pressupost general de 
l'exercici de 2021, i del qual es conclou compliment de les regles fiscals i del qual 
prèviament es va donar compte en la sessió ordinària de la Comissió Municipal 
d'Hisenda, Especial de Comptes i Educació, que va tenir lloc el 16 de setembre de 
2021; i que és del següent tenor literal:

“INFORME D'INTERVENCIÓ
_____________________________________________________________________
D'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de la regla 
de la despesa i del límit del deute amb motiu de la liquidació del pressupost 
general per a l'any 2021.
____________________________________________________________________

“En compliment de l'article 16 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual 
s'aprova el reglament de la Llei d'Estabilitat Pressupostària en la seua aplicació a les 
Entitats Locals, així com del que es disposa en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, emet l’informe següent en relació 
amb el compliment del principi d'estabilitat pressupostària de la liquidació del 
pressupost 2021, el compliment de la regla de despesa i del límit del deute:

1. NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPI D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 
EN EL SECTOR PÚBLIC LOCAL, DEL CÀLCUL DE LA REGLA DE DESPESA I 
DE LES OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ.

 Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera (LOEPSF).

 Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de 
desenvolupament de l'estabilitat pressupostària, en la seua aplicació a les Entitats 
Locals (Reglament).

 Ordre ministerial HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació prevista en la LOEPSF (OM).

 El document que apareix en l'oficina virtual de coordinació financera amb les 
entitats locals, pel qual es materialitzen les obligacions de subministrament 
d'informació en la seua versió 01d de data 22/02/2013.

 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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 Manual de càlcul del Dèficit en Comptabilitat Nacional adaptat a les corporacions 
locals, publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri 
d'Economia i Hisenda.

 Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l'article 12 de la LOEPSF 
per a corporacions locals, 3a edició IGAE (11/2014).

 Reglament núm. 549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig 
(DOTZE. 26-06-2013), que aprova el SEC 2010.

 Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i Deute Públic, publicat per Eurostat.
 Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea.
 Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea.

COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT

L'article 11.4 LOEPSF estableix que les corporacions locals hauran de mantenir 
una posició d'equilibri o superàvit pressupostari. I així, el Consell de Ministres en 
data 11 de febrer de 2020 estableix com a objectiu d'estabilitat pressupostària per a 
les corporacions locals en el trienni 2021-2023 l'equilibri, suspès per l'acord de 
Ministres de 6 d'octubre de 2020. 

L'estabilitat pressupostària implica que els recursos corrents i de capital no 
financers han de ser suficients per a fer front a les despeses corrents i de capital no 
financers. La capacitat inversora municipal vindrà determinada pels recursos de capital 
no financers, i els recursos corrents no emprats en les despeses corrents (estalvi brut).

El càlcul de la capacitat/necessitat de finançament en els ens sotmesos a 
pressupost s'obté, segons el manual de la IGAE i com ho interpreta la Subdirecció 
General de Relacions Financeres amb les Entitats locals, per diferència entre els 
imports reconeguts en els capítols en els capítol 1 a 7 dels estats d'ingressos i els 
capítols 1 a 7 de l'estat de despeses, prèvia aplicació dels ajustos relatius a la 
valoració, imputació temporal, exclusió o inclusió dels ingressos i despeses no 
financeres.

2.1) ENTITATS QUE COMPONEN EL PRESSUPOST GENERAL I DELIMITACIÓ 
SECOTRIAL D'ACORD AMB EL SISTEMA EUROPEU DE COMPTES NACIONALS I 
REGIONALS.

A. Agents que constitueixen l'Administració local, segons estableix l'article 
2.1 de la Llei orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera (“corporacions locals” en comptabilitat nacional):

- Entitat Local: Ajuntament de Xixona.

B. Resta d'unitats, societat i ens dependents de les Entitats Locals en virtut de 
l'article 2.2 de la LOEPSF, entenent el concepte ingrés comercial en els termes 
del sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC).

La Direcció General de Pressupostos de la Conselleria d’Hisenda i 
Administració Pública, òrgan de tutela de l'Ajuntament, va enviar a l'Ajuntament 
un escrit en relació amb el Pla Economicofinancer 2012-2013 i Marc de 
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Mesures a mitjà termini aprovat [s/rfª reg. d’eix. núm. 5974, 28/02/2012; n/fª 
reg. d’entr. Núm.1543, 04/03/2012].

En aquest escrit requereixen informació addicional sobre la Societat “Prusix 
SA”, per a determinar si aquesta s’hauria de considerar com a sector 
Administracions Públiques i integrar-se o no en els comptes municipals, del que 
es va donar trasllat al Servei Jurídic municipal.

La citada societat, en el moment actual, no està sectoritzada per la IGAE ni 
està en procés de revisió a curt termini, segons la informació obtinguda de 
l'Inventari d'entitats locals de l'OVEELL.

2.2) DESCRIPCIÓ DELS INGRESSOS I DESPESES DE CONTABILITAT 
NACIONAL, LA SEUA EQUIVALÈNCIA EN TERMINIS DE PRESSUPOSTOS, I 
EXPLICACIÓ DELS AJUSTOS.

Per a la realització dels ajustos s'ha de considerar el Manual de càlcul del 
dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals, publicat per la IGAE.

Amb caràcter general, la totalitat dels ingressos i despeses no financeres 
pressupostaris, sense perjudici de la seua reclassificació en termes de partides 
comptabilitat nacional, corresponen a la totalitat de les ocupacions i recursos que es 
computen en l'obtenció de la capacitat/necessitat de finançament del subsector 
corporacions locals de les administracions públiques de la comptabilitat nacional. Les 
diferències vénen determinades pels ajustos que es descriuen en els apartats 
següents d'aquest informe.

A. INGRESSOS:

Capítols 1, 2 i 3 de l'Estat d'Ingressos

En el citat manual s'estableix que “la capacitat/necessitat de finançament de les 
administracions públiques no pot veure's afectada pels imports d'impostos i 
cotitzacions socials la recaptació de les quals siga incerta”, per tant, s'interpreta que, 
com en la liquidació del pressupost es tenen en compte els drets reconeguts i no els 
recaptats en aquest exercici, procedeix fer l'ajust que es descriu després sobre els 
ingressos dels capítols 1 a 3.

AJUST: S'aplicarà el criteri de caixa, (ingressos recaptats, durant l'exercici, 
d'exercicis corrent i tancats de cada capítol), prenent les dades de la liquidació de 
l'exercici 2021.
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- Criteri de caixa en els capítols 1 a 3 d'ingressos.

Càlcul dels percentatges de recaptació.

Recaptació 2021

Capítols
a) Drets 

reconeguts 
nets 2021

b) Exercici
 corrent

c) Exercicis
 tancats

d) Total
recaptació e) % recaptació

1 3.892.259,16 3.545.554,00 275.513,16 3.821.067,16 98,17%
2 21.766,17 21.558,13 4.565,04 26.123,17 120,02%
3 764.805,57 715.524,82 64.453,89 779.978,71 101,98%

Aplicació a 2021

Capítols a) Drets reconeguts nets 2021 % Ajust Import ajust

1 3.892.259,16 -1,83% -71.228,34
2 21.766,17 20,02% 4.357,59
3 764.805,57 1,98% 15.143,15

Capítol 4: Ingressos per participació en ingressos de l'Estat o tributs cedits, 
segons el règim de l'Entitat.

Un altre ajust que cal realitzar en aquesta fase de pressupost el constitueix 
l'import que ha sigut reintegrat durant 2021 a l'Estat en concepte de devolució de les 
liquidacions negatives corresponent als exercicis anteriors pel concepte de Participació 
en els tributs de l'Estat, que opera sumant-lo a les liquidacions d'ingrés per aquest 
concepte en 2021, considerant que l'Estat realitza un ajust negatiu.

En 2021 no han existit reintegraments de Participació en els Tributs de l'Estat 
corresponents a liquidacions definitives d'exercicis anteriors, per la qual cosa no cal 
realitzar cap ajust:

B) Reintegrament de liquidacions PEU

Devolució liquidacions anys anteriors en 2021 0,00

Capítol 5 d'ingressos.

AJUST: Els interessos es registren segons el criteri de la meritació. No existint 
una diferència financerament significativa no es considera procedent realitzar aquest 
ajust.
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Ajust per devolucions d'ingressos pendents d'aplicar al pressupost.

D'acord amb la vigent instrucció de comptabilitat, el reflex pressupostari de les 
devolucions d'ingrés aprovades només es produeix quan es fan efectives, per la qual 
cosa, per l'import del saldo de les devolucions aprovades s'efectuarà un ajust minorant 
els ingressos corresponents.

G) Altres ajustos: Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost.

identificar l'operació
a) Devolucions 

d'ingressos 
ordenades.

b) Devolucions 
realitzades c) Ajust

 1.662.945,69 1.662.945,69 0,00

B )DESPESES

Ajustos a realitzar:

Ajust sobre el Capítol 3.- Els interessos es registren segons el criteri de la 
meritació. Per tant, hauríem de llevar la part d'interessos que pagant-se l'any n es 
reporten l'any n-1, i hauríem d'afegir els interessos que es pagaran l'any n+1, però 
que han reportat l'any n.

A) INTERESSOS: Ajustos per la meritació de préstecs.

 a) Obligacions 
Reconegudes

b) Interessos 
reportats n-1 
venciment en n

c) Interessos 
reportats en n
venciment en n+1

d) Ajustos

Cap. 3 260,37 0,00 0,00 0,00

Ajustos sobre el Capítol 6.- Les operacions de lísing impliquen comptabilitzar pel 
principal una adquisició d'actiu no financer.

En el nostre cas, l'arrendament operatiu o rènting, els contractes d'arrendament 
operatiu s'haurà d'analitzar el fons econòmic de l'operació, per a determinar tant la 
seua comptabilització d'acord amb el PGCP, com les seues implicacions d'acord amb 
la LOEPYSF, perquè, independentment de la seua forma jurídica, puga entendre's que 
estem davant un lísing i conducta conforme a aqueix criteri.

B) Ajust per operació d'Arrendament financer.

Identificació de l'operació a) any de 
lliurament bé (1)

b) quotes 
anuals (2)

c) últim any
 (3) d) Ajust

0,00 0,00 0,00 0,00

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

Codi Segur de Validació 763a9d11145849a8b26579feaf781628001

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

Metadades Classificador:Altres  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

A
lf

o
n

so
 R

am
ó

n
 C

al
er

o
 d

el
C

as
ti

llo
26

/1
0/

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 

28

Despeses realitzades en l'exercici pendent d'aplicar a pressupost.  

Aquests són les despeses arreplegades en el compte 413 en el seu haver per 
l'import dels pendents d'aplicar a 31 de desembre i, en el seu deure, pels aplicats al 
llarg de l'exercici, procedents de l'exercici anterior. Els primers augmenten el dèficit en 
termes de comptabilitat nacional, els segons el minoren, perquè ja el van incrementar 
l'any anterior i en aquest tornen a incrementar-lo mitjançant la seua aplicació a 
pressupost, per la qual cosa ha de compensar-se aquesta doble imputació augmentant 
el superàvit. Aquest ajust com s'ha descrit és aplicable en fase de liquidació de 
l'exercici. Ha de considerar-se el que es disposa en el Manual de la IGAE de càlcul del 
dèficit, pàgines 89 i següents, ja que no es tracta només de la despesa que es coneix 
com a extrajudicial de crèdit, sinó també d'aquell que no es pot tramitar 
administrativament abans de finalitzar l'exercici.

C) Ajust per despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar a 
pressupost.

Saldo a)Despesa 
corresponent a n-1

b) Despesa no 
imputada a n c) Ajust

pressupost 48.602,02 223.575,28 -174.973,26

En el seu cas haurà de considerar-se el saldo del compte 555 per pagaments 
pendents d'aplicació com a major despesa de l'exercici. En comptabilitat existeix un 
saldo en el compte 5550 de 11.653,19 €, però en realitzada no tot són despeses 
pendents d'aplicar al pressupost, 4.740,57 € són devolucions d'ingressos1, per aquests 
motius no fem l'ajust. La resta són diferències entre el liquidat per interessos del 
préstec que tenim en el Banc Santander i el que realment hauria d'haver-se liquidat i 
una despesa de personal de 91,12 € compensat en la nòmina de gener de 2022.

Data Concepte Import 
Carregat

Import 
Correcte

29/10/2020 LIQUID. INTERESSOS PTMO. B. SANTANDER 1.520,48 € 873,53 €
29/01/2021 LIQUID. INTERESSOS PTMO. B. SANTANDER 1.520,48 € 795,15 €
29/04/2021 LIQUID. INTERESSOS PTMO. B. SANTANDER 1.520,48 € 780,90 €
29/07/2021 LIQUID. INTERESSOS PTMO. B. SANTANDER 1.520,48 € 765,23 €
29/10/2021 LIQUID. INTERESSOS PTMO. B. SANTANDER 739,58 € 739,58 €

23/12/2021
RECTIFICACIÓ NÒMINA DESEMBRE COMPENSADA 
EN NÒMINA DE GENER 2022 SEGONS INFORME DE 
TÈCNIC DE RH 28/01/2022

91,12 €

DESPESES PENDENTS D'IMPUTAR A 2021 4.045,51 €

2.3. CÀLCUL DE LA CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT DERIVAT 
DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT 
EXERCICI 2021.

1  Es tracta d'un assumpte pendent de regularitzar, que es va produir a conseqüència de l'aplicació del 
quadern 19 i rebuts que no van poder ser carregats pel banc en els seus respectius comptes en les 
respectives remeses.
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En virtut del que s'estableix en l'article 16.2 del Reglament s'ha d'informar sobre 
el compliment de l'objectiu d'estabilitat del pressupost de la pròpia entitat i dels 
seus organismes i entitats dependents, dels de l'article 4.1 del Reglament, deixant 
per a un informe individualitzat el corresponent als ens de l'article 4.2.

Segons s'aprecia en el quadre següent, la diferència entre els imports 
pressupostats en els capítols 1 a 7 de l'estat d'ingressos i els capítols 1 a 7 de 
l'estat de despeses, prèvia aplicació dels ajustos descrits, llança capacitat de 
finançament.

CONCEPTES IMPORTS
a) Drets Reconeguts Nets capítols I a VII pressupost corrent d'Ingressos 10.627.618,08
b) Obligacions Reconegudes Netes capítols I a VII pressupost corrent de 
Despeses 10.435.623,01

C)TOTAL (a-b) 191.995,07
AJUSTOS

1)  Ajustes recaptació  capítol 1 -71.228,34
2)  Ajustes recaptació capítol 2 4.357,59
3)  Ajustes recaptació capítol 3 15.143,15
4)  Ajust per liquidació PEU 0,00
5)  Ajust per meritació d'interessos 0,00
6)  Ajuste grau d'execució del pressupost 0,00
7)  Ajust per arrendament financer 0,00
8)  Ajust per despeses pendents d'aplicar a pressupost -179.018,77
9)  Ajust per devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost 0,00

d) Total ajustes pressupost -230.746,37
e) Ajust per operacions internes 0,00
f) TOTAL CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT (c+d+e) -38.751,30

3. COMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA.

L'article 12 de la Llei orgànica d'Estabilitat Pressupostària exigeix també a les 
entitats locals que la variació de la despesa no supere la taxa de referència de 
creixement del PIB, corresponent al Ministeri la seua determinació.

Per a les corporacions locals es compleix la Regla de la Despesa, si la variació, 
en termes SEC, de la despesa computable de cada corporació local, entre dos 
exercicis econòmics, no supera la Taxa de referència de creixement del Producte 
Interior Brut (TRCPIB) de mitjà termini de l'economia espanyola, modificat, en el 
seu cas, en l'import dels increments permanents i disminucions de recaptació 
derivats de canvis normatius.

En concret, l'11 de febrer de 2020, el Govern va aprovar al costat dels objectius 
de dèficit públic i de deute públic per al període 2021-2023, la regla de despesa per 
als pressupostos del 2021 en el 3,0%, suspès per l'acord de Ministres de 6 
d'octubre de 2020.

Càlcul de la despesa computable
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S'estableix en l'apartat 2 de l'article 12 com es determina el volum de despesa 
computable.

2. S'entendrà per despesa computable als efectes previstos en l'apartat anterior, 
les ocupacions no financeres definits en termes del Sistema Europeu de Comptes 
Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del deute, la despesa no 
discrecional en prestacions per desocupació, la part de la despesa finançada amb 
fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres administracions públiques i 
les transferències a les comunitats autònomes i a les corporacions locals 
vinculades als sistemes de finançament.

Consideracions

En l'obtenció de la Despesa computable de l'entitat en un exercici, es tindran en 
compte el següent:

Si l'Entitat està sotmesa a pressupost limitatiu/comptabilitat pública, la despesa 
computable es calcula com:

(+) Ocupacions (despeses) no financers, suma dels capítols 1 a 7 de despeses, 
exclosos els interessos del deute.

Es parteix de les obligacions reconegudes en la liquidació.

Del Capítol 3 de despeses financeres únicament s'agregaran les despeses 
d'emissió, formalització, modificació, cancel·lació de préstecs, deutes i altres 
operacions financeres, així com les despeses d'execució d'avals. Subconceptes 
(301,311,321,331 i 357).
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(+/-) Ajustos càlcul ocupacions no financeres segons el SEC.

Per a la determinació dels ajustos i el seu import, s'ha de considerar el punt 1, 
“Càlcul de les ocupacions no financeres exclosos interessos per a unitats sotmeses a 
un Pla General de Comptabilitat Pública”, de la “Guia per a la determinació de la Regla 
de la Despesa de l'article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera per a Corporacions Locals”.

Ajustos de comptabilitat nacional considerats en la liquidació 2021
 

(-) Alienació de terrenys i inversions reals (-) 0,00
(+/-) Despeses realitzades en l'exercici pendent d'aplicar (2) 179.018,77
(+/-) Arrendament financer 0,00
(+/-) Meritació d'interessos 0,00

  
TOTAL AJUSTOS 179.018,77

EXERCICI 2021: LIQUIDACIÓ A 31/12/2021
CAPÍTOL DESPESA Oblig. Recon.. CAPÍTOLS INGRÉS Dchos. Recon.

G1- Despeses de personal 4.185.380,75 I1- Impostos directes 3.892.259,16
G2- Despeses en béns i serveis 2.778.520,27 I2- Impostos indirectes 21.766,17
G3- Despeses financeres 260,37 I3- Taxes i altres ingressos 764.805,57
G4- Transferències corrents 920.698,11 I4-Transferències corrents 2.734.028,11
G5- Fons de contingència 0,00 I5- Ingressos patrimonials 1.476.674,50
G6- Inversions reals 2.550.763,51 I6- Enaj. D'invers. Reals 0,00
G7-Transferències de capital 0,00 I7- Transferències de capital 1.738.084,57
OCUPACIONS (CAP. 1-7) 10.435.623,01  10.627.618,08
  
Despeses capítol 3 agregables(1):  
Conceptes 301,311,321 i 357  0,00     

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

Codi Segur de Validació 763a9d11145849a8b26579feaf781628001

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

Metadades Classificador:Altres  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

A
lf

o
n

so
 R

am
ó

n
 C

al
er

o
 d

el
C

as
ti

llo
26

/1
0/

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 

32

(-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres Entitats que 
integren la corporació local

Per a la determinació d'aquest import, s'ha de considerar el punt, “Consolidació 
de transferències”, de la Guia per a la determinació de la regla de la despesa de 
l'article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera per a Corporacions Locals”.

(-) La part de la despesa no financera del pressupost finançat amb fons finalistes 
procedents de la Unió Europea, Estat, Comunitat Autònoma, Diputacions i Altres 
Administracions Públiques. S'exclou en el càlcul l'import dels capítols 4 i 7 d'ingressos, 
per a determinar les despeses finançades per administracions públiques.

Despesa Finançada amb Fons Finalista 2021 (3)
De la Unió Europea (-) 0,00
De l'Estat (-) -3.839,70
De la Comunitat Autonoma (-) -1.467.541,56
De la Diputació (-) -1.314.082,91
Altres Administracions (-) 0,00 
TOTAL despesa finançada (-): -2.785.464,17

(-) Transferències per fons dels sistemes de finançament.

Aplicable als fons dels sistemes de finançament donades per les diputacions forals del 
País Basc a la Comunitat Autònoma, així com les donades pels capítols insulars als 
ajuntaments Canaris.

(+/-) En el 12.4) es diu que quan s'aproven canvis normatius que suposen 
augments/disminucions permanents de la recaptació, el nivell de despesa computable 
resultant de l'aplicació de la regla de despesa en els anys en què s'obtinguen els 
augments/disminucions de recaptació podrà augmentar/disminuir en la quantia 
equivalent. És aquest cas, no s'han produït modificacions d'ordenances fiscals que 
suposen increments o reduccions de recaptació en l'exercici 2021.

L'única modificació aprovada durant el 2021, ha sigut la pròrroga de la suspensió de 
l'aplicació de l'ordenança de la taxa d'ocupació de via pública per taules i cadires pel 
que no procedeix cap ajust. .

INCREMENTS / DECREMENTS DE RECAPTACIÓ PER CANVIS NORMATIUS
 

Efectes Base liquida el IBI urbana i municipi revisat 0,00  
Modificació d'ordenança de…… 0,00  
Total Increments (+)    0,00  
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Amb tot,

Despesa computable Pressupost 2021 IMPORTS
1.- Suma capítols 1 a 7, deduïdes despeses financeres 10.435.623,01
2.- Ajustes SEC (2021) 179.018,77 

3. Total ocupacions no financers termes SEC excepte 
interessos del deute (1+2)

10.614.641,78

4. Transferències entre unitats que integren la Corporació local (-) 0,00 
5. Despesa financera amb fons finalistes (-) -2.785.464,17
5.2 IFS 0,00
6. Total de despesa computable Pressupost 2021 7.829.177,61

Diferència entre el límit de la regla de despesa i la despesa computable Pto. 
2021:

Límit de la Regla de la Despesa liquidació 2020 IMPORTS
1. Suma capítols 1 a 7,  deduïdes despeses financeres 10.468.778,18  
2. Ajustes SEC (2020) -34.155,14
3. Total empledos no financers termes SEC excepte 
interessos del deute (1+2) 10.434.623,04

4. Transferències entre unitats que integren la Corporació local (-) 0,00
5. Despesa finançada amb fons finalista (-) -1.497.135,51
5.2 IFS 0,00
6. Total Despesa computable de l'exercici 8.937.487,53  
7. Taxa de variació de la despesa computable (6*3,0%) 268.124,63
8. Increments de recaptació (2021) (+) 0,00
9. Disminucions de recaptació (2021) (-) 0,00  
10: Límit de la regla de la despesa 2021=6+7+8-9 9.205.612,16

EL SENTIT DE L'INFORME:

Diferència entre el límit de la Regla de la despesa i la Despesa 
Computable -1.376.434,55

% Incremente Despesa computable 2021/2020 -0,12
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F.3.3. Informe actualitzat de compliment de la Regla de la Despesa Liquidació 2021.

Despesa 
computable liq 

2020 sense IFS 
(GC2020) 

(1)

Gaste inversions 
financerament 

sostenibles (2020)
(11)

(2) = ((1)-(11)) * 
(1+TRCPIB)

Augment/disminucions 
(art.12.4) Pto.Act. 2021 (inc 

Norm 2021)
(3)

Despeses 
inversions 

financerament 
sostenibles (2021) 

(4)

Límit de la Regla 
Despesa

(5) = (2) + (3)

Despesa 
computable 
Liquidació  

2021 (GC2021)
(6)

8.937.487,53 0,00 9.205.612,16 0,00 0,00 9.205.612,16 7.829.177,61

Diferències entre el "Límit de la Regla de la Despesa" i la "Despesa computable Liq. 2021" (GC2021) (5)-(6) -1.376.434,55
% increment despesa computable 2021s/2020 -0.12

Vistes les dades de la Liquidació del Pressupost 2021, es compleix l'objectiu de la Regla de la Despesa.
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4. COMPROVACIÓ COMPLIMENT LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA

A) Despesa no financera coherent amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

Partint de les previsions d'ingressos i despeses no financeres per a la liquidació 
del pressupost 2021, que hauran de ser coherents al seu torn els Plans Pressupostaris 
a mitjà termini aprovats, obtenim les següents dades:

En el Pla Pressupostari a mitjà termini aprovat per decret d'Alcaldia núm. 
2020/372, de 16/03/2020, es preveia per a la liquidació de l'exercici 2021:

Superavit SEC: 48.003,18 €

Veiem que la liquidació ha suposat un dèficit de 38.751,30  €. La diferència en 
el resultat definitiu (-86.754,48 €) és incoherent amb la planificació pressupostària i ve 
enterament justificada per les dificultats travessades per l'Ajuntament arran de l'atac 
informàtic patit.

B) Despesa no financera coherent amb l'objectiu de Regla de Despesa:

El Pla Pressupostari a mitjà termini aprovat per decret d'Alcaldia núm. 
2020/372, de 16/03/2020, es va informar la previsió de compliment en la liquidació 
amb el límit de la regla de la despesa per a l'exercici 2021.

La liquidació mostra una despesa computable de 7.829.177,61 €, per tant, 
presenta un COMPLIMENT del límit gastat per a aquest exercici.

5- COMPLIMENT DEL LÍMIT DEL DEUTE

La LOEPSF (art. 13) estableix l'obligació de no depassar el límit del deute 
públic que per a les Entitats locals ha sigut fixat en 2,0% del PIB per a l'exercici 2021.

En el Pla Pressupostari a mitjà termini aprovat per decret d'Alcaldia 2020/372, 
de 16/03/2020, es preveia per a la liquidació de l'exercici 2021. 

*Deute: 588.841,95

Els préstecs pendents d'amortitzar a 31/12/2021 són els següents:

Identificació
Entitat 

Prestadora Tipus d'operació Principal Pendent 
d'amortitzar

2018/1/01
COMUNITAT 
AUTÒNOMA

Bestretes i 
Ajudes reintegrables 27.406,50 18.841,95

2020/1/01
PRÉSTEC 

SANTANDER Préstecs a llarg termini 570.000,00 570.000,00

Com es pot observar l'import pendent d'amortitzar és el mateix que el previst en 
el Pla Pressupostari a mitjà termini aprovat.
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F.3.4. Informe del nivell de deute viu a 31/12/2021

Deute viu a 31-12-2021

F.1.1.B4 Ingressos corrents a considerar en estimació de nivell de deute previst Import
(+) Suma dels ingressos previstos en els capítols 1 a 5 pressupost 8.889.533,51
(-) Ingressos afectats per operacions de capital 0,00
(-) Ingressos per actuacions urbanístiques 0,00
(-) Altres ingressos afectats 0,00

TOTAL D'INGRESSOS CORRENTS A CONSIDERAR: 8.889.533,51
RÀTIO DEUTE VIU (en %) 6,41%

En conseqüència, l'ajuntament compleix amb l'objectiu de deute públic en presentar una ràtio de deute viu del 6,41%.

Entitat Total d'ingressos
corrents

Emissions 
de deute. 

Operacions 
amb entitats

de crèdit

Factoring 
sense 
recurs

Avals
Executats

Altres
operacions de 

crèdit.

Deutes 
amb 

AAPP

Total de Deute 
Viu a 

31/12/2021

 8.889.533,51  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  570.000,00
         
Total Corporació Local 8.889.533,51  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00   570.000,00
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6.- COMPLIMENT DEL PERÍODE DE PAGAMENT

A causa de l'atac informàtic patit no es pot obtenir el període mitjà de pagament 
corresponent a l'últim trimestre de 2021, encara que s'estima que l'Ajuntament ha 
incomplit en aquest aspecte de la LOEPSF.

7.- CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE LA DESPESA I NIVELL DE DEUTE.

De tot l'anterior es dedueix que la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de 
Xixona corresponent a l'exercici de 2021 COMPLEIX amb la regla fiscal de la despesa 
i  amb l'objectiu de deute públic. 

D'altra banda, la liquidació de l'exercici 2021, INCOMPLEIX amb l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària entès com la situació d'equilibri o de superàvit en termes de 
capacitat de finançament d'acord amb la definició continguda en el SEC i amb el 
període mitjà de pagament.

Aquest compliment o incompliment és merament informatiu en suspendre's les 
regles fiscals per a l'exercici 2021.

Per la qual cosa emet informe.”

Es dóna trasllat del present informe, juntament amb els documents que comprèn la 
liquidació del pressupost de l'exercici 2021, a l'alcaldessa de la corporació per a la 
seua inclusió en l'ordre del dia de la pròxima sessió a celebrar per l'Ajuntament en 
Ple.”

El Sr. Mira García diu que en el Ple extraordinari i urgent del mes d'agost no es va 
donar aquest informe, perquè es va detectar l'error al qual s'ha fet referència en el punt 
anterior. L'informe s'emet en compliment de la Llei d'Estabilitat Pressupostària i 
comenta l'informe, quant al dèficit, préstecs, deute, etc., i comenta que es compleix la 
regla de despesa i no el període mitjà de pagament.

El Sr. Francés Romo (PP) diu que es pot endeutar però no es gasta el que hi ha en el 
banc.

La corporació queda assabentada.

11.- INTERVENCIÓ MUNICIPAL.- DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ NÚM 
2022/1146, DE DATA 1 DE SETEMBRE DE 2022, SOBRE ALÇAMENT DE NOTES 
D'OBJECCIÓ FORMULATS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL (EXP. 2022/397).

A continuació el regidor delegat d'Hisenda, Administració Financera i Tributària, 
Ricardo Mira García, dóna compte de la resolució d'Alcaldia núm. 2022/1146, de data 
1 de setembre, dictaminada favorablement per la Comissió Municipal d'Hisenda, 
Especial de Comptes i Educació, en la sessió ordinària, que va tenir lloc el 16 de 
setembre de 2022, i que es transcriu a continuació:
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“Vistes les objeccions materialitzades en els Informes d'Intervenció de 01/09/2022, en relació amb la proposta de reconeixement d'obligació 
formulada per l'alcalde en funcions de la mateixa data, per la qual s'interessa l'aprovació de diverses factures per import brut total de 89.178,73 
€ 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.

Núm. 
Ordre

Núm. 
d'entrada

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

1 F/2021/2560 Rect-
Emit- 160 21/10/2021 14.889,05 € B42667253

TEMPLA 
PLANIFICACIÓ 
INTEL·LIGENT 

SL

FACTURA 160 TEMPLA PLANIFICACIÓ 
INTEL·LIGENT. REDACCION DE PLA DE 

SOSTENIBILITAT TURISTICA

2021       
432 

2279921

2 F/2021/3555 F21 
412421 29/12/2021 17.618,12 € A08617581 EXPOCOM, S.A.

FACTURA Núm. 412421 EXPOCOM. 
SUBMINISTRE EMISSORA I WALKIES PER 
A RENOVACION EXISTENTS EN POLICIA 

LOCAL

2021       
132 

6230021

3 F/2022/368
FAV-

22100-
000564

17/02/2022   1.167,64 € B41632332

AYTOS 
SOLUCIONS 

INFORMATICAS, 
S.L.O.

FACTURA 22100-564 AYTOS. 
MANTENIMENT APLICACIONS 

INFORMATICAS D'INTERENCION I 
SECRETÀRIA

2022       
920 22203

4 F/2022/692
FAV-

22300-
000892

31/03/2022   8.454,88 € B59383596
ABS 

INFORMATICA, 
S.L.

FACTURA 22300-892 ABS. MANTENIMENT 
APLICACIONS INFORMATICAS 

D'INTERVENCION I SECRETÀRIA DEL 
01/01 Al 31/03/22

2022       
920 22203

5 F/2022/694
FAV-

22300-
000823

31/03/2022   4.840,00 € B59383596
ABS 

INFORMATICA, 
S.L.

FACTURA 22300-823 ABS. MANTENIMENT 
APLICAC INFORMATICAS INTERVENCION 

I SECRETÀRIA DEL 01/01 Al 31/03/2022 
LOT 2

2022       
920 22203

6 F/2022/1165 FAV-
22100- 17/05/2022   3.781,25 € B41632332 AYTOS 

SOLUCIONES 
FACTURA FAV-22100-001991 AYTOS. 

MANTENIMENT I SUPORT APLICACIONS 
2022       

920 22203
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Núm. 
Ordre

Núm. 
d'entrada

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

001991 INFORMÁTICAS, 
S.L.O.

INTERVENCION I SECRETÀRIA DEL 18/02 
Al 17/05/2022

7 F/2022/1499
FAV-

22300-
001539

30/06/2022   8.454,88 € B59383596
ABS 

INFORMÁTICA, 
S.L.

FACTURA Núm. 1539 ABSIS. 
MANTENIMENT I SUPORT APLICACIONS 

INFORMATICAS 2n TRIMESTRE

2022       
920 22203

8 F/2022/1500
FAV-

22100-
002647

30/06/2022      756,25 € B41632332

AYTOS 
SOLUCIONES 

INFORMÁTICAS, 
S.L.O.

FACTURA Núm. 2647 AYTOS. 
MANTENIMENT MODULE BL CONTROL 

INTERN 2n TRIMESTRE 2022

2022       
920 22203

9 F/2022/1501
FAV-

22100-
002665

30/06/2022   2.117,50 € B41632332

AYTOS 
SOLUCIONES 

INFORMÁTICAS, 
S.L.O.

FACTURA Núm. 2665 AYTOS. SERVEI DE 
MANTENIMENT PROGRAMES 

INFORMATICOS 2n TRIMESTRE

2022       
920 22203

10 F/2022/1502
FAV-

22100-
002648

30/06/2022      278,30 € B41632332

AYTOS 
SOLUCIONES 

INFORMÁTICAS, 
S.L.O.

FACTURA Núm. 2648 AYTOS. SERVEI BL 
UNICA 2n TRIMESTRE

2022       
920 22203

11 F/2022/1504
FAV-

22300-
001542

30/06/2022   4.840,00 € B59383596 ABS 
INFORMÁTICA, 

S.L.

FACTURA Núm. 1542 ABSIS. 
MANTENIMENT SISTEMES 

INFORMATICOS 2n TRIMESTRE

2022       
920 22203

12 F/2022/1777 PRO-
2022- 12 25/07/2022 21.980,86 € B05446208 MÚSICA Y SAL 

2020, S.L.

FACTURA Núm. 12 MÚSICA Y SAL 2020. 
ACTUACION GRUP ""BOMBAI"" EN EL 

BARRANC DE LA FONT EL 22/07

2022       
334 22799

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 consideracions següents:
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- Respecte a les factures emeses per ABS INFORMÁTICA, SL (Núm. 4, 5 i 7) i AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLO (Núm. 3, 
6, 8, 9 i 10), a pesar que l'informe del responsable tècnic dels contractes no es pronuncia sobre la conformitat o no del servei prestat, és 
notori que si s'ha realitzat tant el subministrament de les eines informàtiques com el servei d'atenció al client posterior ja que engloben 
la majoria dels programes informàtics utilitzats per aquest Ajuntament per al seu funcionament diari.

- Respecte a les factures emeses per TEMPLA PLANIFICACIÓN INTELIGENTE, SL (Núm. 1) I EXPOCOM, SA (Núm. 2), encara que no 
s'ha complit amb el que es disposa en les Bases d'Execució del Pressupost del 2022 quant a l'obligació de realitzar l'Autorització i 
Disposició de la Despesa a favor del proveïdor, 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.

- Respecte a la factura emesa per MÚSICA Y SAL 2020, S.L. (Núm. 12), va ser impossible tramitar la contractació en desconèixer-se 
l'import definitiu de la mateixa fins una vegada realitzada l'activitat, existint conformitat de l'òrgan de contractació amb la prestació del 
servei.

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 Ple i a la Intervenció municipal per als efectes oportuns.”

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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El Sr. Mira García comenta que es refereix a les factures que tenint consignació 
pressupostària, no es compleix tot el procediment o que el funcionari responsable no 
informa, com la interventora anterior, que en tots els plens calia donar compte 
d'objeccions.

El Sr. Ros Planelles (MX-AM) pregunta per la núm. 12, Actuació del grup “Bombai”, en 
la qual va haver-hi poca gent i diu que tenint tan bona música en valencià, que es 
podria contractar aquest tipus de música i haver contractat a un altre grup.

El Sr. Mira García contesta que s'intenta programar les actuacions d'acord amb els 
gustos actuals i que l'únic grup que ha fallat ha sigut aquest.

La Sra. López Narbón diu que es va comentar amb el Consell de la Joventut.

El Sr. Francés Romo (PP) pregunta per la núm. 1 “Pla de sostenibilitat turística”.

El Sr. Mira García contesta que l'any passat es va donar una subvenció, però no es va 
contractar, perquè la tècnica no va informar fins a març. Es tracta d'una ajuda europea 
que es va denegar i es presentarà a la convocatòria d'enguany.

L’alcaldessa diu que en aquest Pla han participat associacions del poble i empreses, el 
Consell Regulador del Torró, l'Associació de Geladors i associacions de veïns i que es 
tornarà a demanar. Finalitza dient que no és un Pla, que és una proposta, que es 
finança amb els fons NET Generation europeus.

El Sr. Francés Romo sol·licita informació sobre si el tècnic d'Informàtica no firma 
perquè no s'ha prestat el servei. Contesta el Sr. Mira García que el tècnic informàtic no 
informa sobre res.

La corporació queda assabentada.

ASSUMPTES URGENTS

A) CONTRACTACIÓ.- APROVACIÓ D'EXPEDIENT. LICITACIÓ PER A L'EXECUCIÓ 
DE LES OBRES DE “REFORMA DEL CEIP CRISTÒFOL COLOM INCLOENT-HI 
LES INSTAL·LACIONS” DEL PLA EDIFICANT. PROCEDIMENT OBERT 
SIMPLIFICAT (EXP. 2021/1646 I O.MU-2020/1114).

La regidora delegada d'Educació, María Teresa Carbonell Bernabeu, justifica la 
urgència d'inclusió d'aquest assumpte en l'ordre del dia de la sessió, amb la finalitat 
d'aprovar l'expedient de licitació per a executar les obres de reforma del CEIP Cristòfol 
Colom. 

Tot seguit, se sotmet la declaració d'urgència a votació i aquesta s'aprova per 
unanimitat dels assistents, que, en haver assistit els tretze regidors i regidores que de 
dret componen la corporació, suposa la majoria absoluta d'aquest òrgan col·legiat.
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A continuació, la regidora d'Educació, María Teresa Carbonell Bernabeu, exposa la 
proposta de data 20 de setembre  de 2022, que diu:

“Considerant els documents elaborats per a la licitació de referència que consten en 
l'expedient instruït a aquest efecte i en particular el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, redactat per l'Arquitecta Tècnica municipal, de data 8 de setembre de 
2022, (d'ara en avant PPTP) i el de Clàusules Administratives Particulars, redactat 
conjuntament pel tècnic d'Administració General de Contractació i per cap del 
Departament de Governació, de data 19 de setembre de 2022, (d'ara en avant PCAP).

El contracte que resulte de l'adjudicació tindrà la qualificació de contracte administratiu 
d'obres, d'acord amb els articles 13 i 25.1.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol 
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014, (d'ara en avant LCSP), trobant-se inclòs en l'àmbit descrit en els 
articles 231 i següents de la citada Llei. 

Atès l'informe jurídic favorable emès pel secretari de la corporació en data 19 de 
setembre de 2022.

Atès l'informe de fiscalització igualment favorable emès per l'interventor municipal en 
data 20 de setembre de 2022.

Atès les resolucions d'aquesta Alcaldia quant a la delegació de competències 
efectuada en membres de la corporació i que, en aplicació del que s'estableix en 
l'apartat 2 la Disposició Addicional Segona de la LCSP, l'òrgan de contractació 
competent per a tot el relacionat amb aquesta licitació correspon al Ple municipal en 
superar el valor estimat d'aquest contracte (1.070.218,54 euros) el 10 per 100 dels 
recursos ordinaris del Pressupost General per a l'exercici de 2021 prorrogat per al 
2022 (961.607,94 euros), es proposa que s'adopten els acords següents:

PRIMER. -Aprovar l'expedient de contractació per a l'adjudicació del contracte 
consistent en l'execució de les obres de “Reforma del CEIP Cristòfol Colom incloent-hi 
les instal·lacions” del Pla Edificant, les característiques bàsiques del qual són les 
següents: 

Objecte del contracte: Execució de les obres de “Reforma del CEIP Cristòfol Colom”. Pla 
Edificant”

Tipus de contracte: Obres   Procediment: obert simplificat Regulació harmonitzada: 
NO

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

Codi CPV: 45200000-9 (Treballs generals de construcció d'immobles i obres d'enginyeria 
civil) per al conjunt de les obres projectades i les següents codificacions per a cadascun 
dels lots:
- Lot 1: Fase 1 Actuacions en l'edifici de primària i annex: 45421130-4 (Instal·lació de 

portes i finestres), 45421160-3 (Treballs de serralleria i fusteria metàl·lica), 45310000-3 
(Treballs d'instal·lació elèctrica) i 45400000-1 (Acabat d'edificis);
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- Lot 2: Fase 2 Actuacions en l'edifici d'infantil 45262311-4 (Treballs d'estructures de 
formigó), 45310000-3 (Treballs d'instal·lació elèctrica) i 45400000-1 (Acabat d'edificis);

- Lot 3: Fase 3 Actuacions en la parcel·la: 45212200-8 (Treballs de construcció 
d'instal·lacions esportives) i 45212290-5 (Reparació i manteniment d'instal·lacions 
esportives).

Valor estimat del contracte i pressupost base de licitació (21%IVA exclòs): 1.070.218,54 
euros, desglossat de la forma següent: 

C. Lot 1: 622.055,74 euros.
D. Lot 2: 331.452,91 euros.
E. Lot 3: 116.709,89 euros. 

Pressupost base de licitació (21% IVA inclòs): 1.294.964,44 euros, desglossat de la forma 
següent: 

F. Lot 1: 752.687,45 euros.
G. Lot 2: 401.058,02 euros.
H. Lot 3: 141.218,97 euros.

Aplicació pressupostària: 323.6320218 (Pla Edificant)
Duració de l'execució: Els terminis d'execució de les obres de cadascun dels lots són els 
següents:

I. Lot 1: 5 mesos (fase 1.1: 3 mesos; fase 1.2: 2 mesos).
J. Lot 2: 3 mesos.
K. Lot 3: 3 mesos.

SEGON. -Autoritzar una despesa màxima per import d'1.294.964,44  euros, imputable 
a l'aplicació pressupostària: 323.6320218 “EDIFICANT CEIP CRISTÒFOL 
COLOM” del Pressupost General per a l'exercici de 2021 prorrogat per al 2022 
d'aquest Ajuntament. 

TERCER. -A l'efecte del que s'estableix en l'article 62 de la LCSP, la persona 
responsable del contracte serà el director o directora d'obra designada per 
l'Administració, les facultats de la qual seran exercides conforme al que es disposa en 
els articles 237 a 246 de la LCSP. 

La unitat municipal encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte 
estarà integrada per personal funcionari de les àrees municipals de Contractació i 
d'Urbanisme i Medi Ambient.

QUART. -Designar als membres de la Mesa de Contractació que tindrà la composició 
següent i que haurà de publicar-se en el perfil de contractant d'aquest Ajuntament: 

- President/a: María Teresa Carbonell Bernabéu, regidora delegada d'educació o la 
persona que ocupe aquest càrrec.

 Suplent: Ricardo Mira García, regidor delegat de contractació i subvencions, 
o la persona que ocupe aquest càrrec.

- Vocals 
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- Alfonso Ramón Calero del Castillo, secretari general, o la persona que ocupe 
aquest càrrec.
 Suplent: Suplent: José Javier Aparicio Valero, cap de l'Àrea de Règim 

Interior, o la persona que ocupe aquest càrrec.
- Eduardo López Suárez, Interventor, o la persona que ocupe aquest càrrec.

 Suplent: María Antonia Rico Rico, tècnica mitjana adscrita a Intervenció, 
funcionària interina, davant la inexistència de funcionaris de carrera prou 
qualificats, o la persona que ocupe aquest càrrec.

- Ángel Vaillo Oliveras, arquitecte cap del Departament de Gestió i Disciplina, o 
la persona que ocupe aquest càrrec.
 Suplent: Juan José Díaz Martínez, arquitecte tècnic, o la persona que 

ocupe aquest càrrec.
- Secretari: Juan Gabriel Sempere Pascual, cap del Departament de Governació, o 

la persona que ocupe aquest càrrec.
 Suplent: Álvaro Hernández Palazón, tècnic d'Adm. General adscrit a 

contractació, funcionari interí davant la inexistència de funcionaris de 
carrera prou qualificats, o la persona que ocupe aquest càrrec.

CINQUÈ.- Iniciar el període de licitació per a la presentació de proposicions per un 
termini de 20 dies naturals següents al de la publicació de l'anunci de la licitació en el 
perfil de contractant d'aquest Ajuntament, concloent el termini a les 23.59 hores del 
dia de la seua finalització. En el supòsit que l'últim dia de presentació de proposicions 
coincidira en dissabte o festiu, s'entendrà automàticament prorrogat al primer dia hàbil 
següent.

SISÈ.- Comunicar aquest acord a la Intervenció, a l'Oficina Tècnica, a l'arquitecta 
tècnica redactora del PPTP i als membres de la Mesa de Contractació.”

La Sra. Carbonell comenta que, per la quantia del pressupost de les obres, l'òrgan de 
contractació és el Ple, que ja es va aprovar l'inici de l'expedient i ara s'ha d'aprovar 
l'expedient i s'obri el termini per a licitar i presentar ofertes. També diu que les obres 
en aquest col·legi són les més complicades i per això s'executaran les últimes, perquè 
els alumnes han d'estar en el col·legi durant les obres.

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

12.- PRECS I PREGUNTES.

12.1) El Sr. Ros Planelles (MX-AM) diu que després de la reforma del Castell hi ha un 
camí que està per a arreglar. Que és perillós i està ple d'herba. Demana que s'arregle.

12.2) El Sr. Ros Planelles (MX-AM) diu que el camí de la Naveta i Vistabella està molt 
mal i pregunta si s'arreglarà.

Contesta el regidor delegat de Camins Rurals, Sr. Martínez Sánchez, que pren nota.
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12.3) El Sr. Ros Planelles (MX-AM) comenta que la gent es queixa del transport de 
viatgers cap a Alacant, sobretot els majors, perquè no sols van a l'Hospital de Sant 
Joan, perquè també van a l'ambulatori del carrer Girona. Que el tema no és només de 
l'Ajuntament, però cal veure si es poden posar més autobusos a mig dia i a la nit.

L’alcaldessa presidenta intervé dient que el transport de viatgers és molt millorable i 
que depèn de la Generalitat. S'han tingut converses amb la Generalitat i amb 
l'empresa i s'han fet coses, tant per a Alacant, com per a Alcoi, però no és suficient i 
que des de l'Hospital de Sant Joan es pot anar a Alacant, a la platja, a la Universitat.

El Sr. Ros Planelles diu que generalment, les queixes vénen de la gent gran.

12.4) El Sr. Ros Planelles (MX-DT.) pregunta pel Centre de Dia i quan es podrà 
utilitzar.

L’alcaldessa li contesta que hauria de preguntar-li a Compromís quina és la prioritat, 
perquè també volen la piscina coberta. Diu que es va comprar l'edifici i cal adaptar-lo a 
uns usuaris amb unes necessitats molt especials. Es va remetre el projecte i s'ha 
hagut de rectificar i no diuen què cal fer. AFA funciona des de fa ja 12 anys de la mà 
de l'Ajuntament i ara ella no li pot contestar la pregunta de quan estarà en 
funcionament.

Cal modificar l'edifici, tirar l'escala i fer-la nova, modificar moltes parts i no s'aclareixen 
en el que cal fer. El projecte s'ha revisat per segona vegada. Semblava que seria 
comprar l’edifici i obrir, però no és així. Està segura que s'obrirà, però no pot dir quan.

El Sr. Ros Planelles diu que espera que siga el més ràpid possible.

12.5) El Sr. Ros Planelles (MX-AM) pregunta al regidor delegat d'Obres Privades, Sr. 
Gutiérrez Martín per les ajudes a l'ARRU, perquè sap que la setmana que ve hi ha una 
reunió i espera que se'ls explique als veïns l'ajuda i ja hi ha qui ha començat ja les 
obres.

El Sr. Gutiérrez Martín contesta que dimecres vinent s'ha convocat una reunió amb els 
veïns i se'ls donarà compte de com està la situació. Que ja hi ha disponibilitat 
financera, que hi ha hagut la pandèmia i l'atac informàtic, pel qual es va perdre gran 
part de la documentació.

12.6) El Sr. Ros Planelles (MX-AM) pregunta pel bo comerç. Diu que s'ha fet tard i 
malament. Que s'ha assabentat per Facebook i la gent no s'ha assabentat. Que li 
sembla bé que s'ajude als comerços i a la gent, però cal afavorir a la gent gran i que 
els bons es van esgotar en una hora i mitja.

El regidor delegat de Comerç Sr. Martínez Sánchez contesta que sent regidor i tenint 
el seu telèfon, podia haver-li-ho dit, perquè en la Comissió es va comentar això del bo 
comerç i no va dir res i ara en el Ple es queixa. Que ara s'ha oferit una part, perquè la 
Diputació ha donat una subvenció i l'Ajuntament posarà la resta de l'import total dels 
bons. També diu que en AEX hi ha una persona per a atendre els bons. Finalitza dient 
que no s'ha posat en marxa tard, sinó que s'han complit els tràmits legals.
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El Sr. Ros Planelles diu que li sembla perfecte el bo comerç, però que és millorable i 
que ha dit que s'ha fet tard perquè no s'ha anunciat i la gent no s'ha assabentat.

El Sr. Martínez Sánchez diu que es va anunciar en la web de l'Ajuntament i es va 
publicar premsa i en les xarxes socials. Que la comunicació oficial es va fer el 
dissabte, però alguns comerços es van avançar al divendres i esta vegada, la 
col·laboració amb AEX ens està condicionant. De totes maneres enguany ha estat 
millor que el passat.

El Sr. Ros Planelles insisteix que la iniciativa és perfecta, però s'ha de millorar.

L’alcaldessa presidenta interromp les intervencions i diu que continue el Ple.

12.7) El Sr. Ros Planelles (MX-AM) diu que quan presenta mocions ho fa perquè creu 
que són bones per al poble, no per a figurar.

12.8) El Sr. Ros Planelles (MX-AM) diu que farà un prec i li diu a l’alcaldessa que el dia 
del Pregó podria haver dit el seu discurs en valencià.

L’alcaldessa contesta que és la seua llengua materna i que l'idioma en el qual 
s'expressa quan parla, el decideix ella i que ningú li imposarà el que ha de dir i com ho 
ha de dir. Li ha sentat molt malament, perquè el Sr. Ros Planelles no és qui per a dir-li 
com ha de dirigir-se a la gent. Que ella és perfectament capaç i ningú l'obliga a parlar 
un idioma en un discurs i que és la primera vegada que algú li diu com ha d'expressar-
se.

El Sr. Ros Planelles diu que és un prec. L’alcaldessa contesta que no li ho accepta i 
que sempre parlarà en l'idioma que ella considere. Que la gent del poble entén 
perfectament el valencià i el castellà. Que li ha sentat molt mal i no sap a què ve això.

El Sr. Ros Planelles diu que és un comentari.

12.9) El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) diu al Sr. Martínez Sánchez que 
la contestació que ha donat al Sr. Ros Planelles no és correcta i que tot el que 
proposen ho tomben, diu que prega que en els pressupostos van fer una esmena 
perquè les despeses de publicitat institucional anaren a despeses corrents.

12.10) El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) pregunta al Sr. Martínez 
Sánchez que camins estan executats. Contesta el Sr. Martínez Sánchez que excepte 
el trencament del de Serenyá, els altres estan en marxa. Alguns estan pendents de 
contractar, perquè pel seu import és més complicada la seua tramitació, com el de 
l'Espartal, Sílim, etc.

12.11) El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) diu a la regidora delegada de 
Medi Ambient, Sra. López Narbón que ha vist un escrit del SEPRONA sobre pous 
abandonats que són un problema, que si s'ha actuat. Contesta la Sra. López Narbón 
que de moment no.
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12.12) El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) pregunta al Sr. Sirvent 
Carbonell si en relació al contracte de FOBESA s'invertirà en vehicles. Contesta el Sr. 
Sirvent que en el plec nou està previst el canvi de vehicles.

El Sr. Arques i Galiana pregunta al Sr. Sirvent Carbonell si es renovaran en el 
contracte nou, contestant el Sr. Sirvent Carbonell que en el definitiu sí.

12.13) El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) pregunta al Sr. Sirvent 
Carbonell que si en instal·lar el contenidor marró s'eliminarà el verd. Contesta el Sr. 
Sirvent Carbonell que s'ha de veure i que hi haurà una nova campanya.

12.14) El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) pregunta al regidor delegat  de 
Festes, Sr. Mira García per què es va fer el concert en la Plaça i no en el Barranquet. 
Contesta la regidora delegada de Cultura, Sra. López Narbón, que fou a petició de la  
AEX i perquè incloïa l'equip de so i la il·luminació.

12.15) El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) pregunta al regidor delegat 
d'Hisenda, Administració Financera i Tributària, Sr. Mira García sobre la taxa de 
brossa. El Sr. Mira García contesta que ja tenim una TAG i està liquidant i començarà 
a modificar les ordenances fiscals de l'ICIO, IBI, llicències urbanístiques, perquè les 
empreses puguen tenir bonificacions. Aquestes quan s'aproven entren en vigor i la de 
brossa no entra en vigor fins a l'1 de gener de 2024, perquè s'ha de sotmetre a 
exposició pública, etc. Per això és igual que es modifique ara o més tard.

12.16) El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) pregunta al Sr. Mira García 
sobre les bonificacions de la planta d'energia solar. Contesta el Sr. Mira García que no 
sap si té llicència d'apertura, que la TAG està liquidant l'ICIO des de 2021, perquè des 
de llavors no s'havia liquidat. S'ha de veure si compleixen per a tenir bonificacions.

12.17) El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) pregunta al Sr. Mira García 
sobre la planta de brossa de Pedra Negra. Que es van presentar al·legacions i encara 
no se sap si s'ampliarà o no. Contesta el Sr. Mira García que han demanat l'AAI. 
Tenen la provisional, però encara no tenen la definitiva.

El Sr. Arques i Galiana pregunta si ha d'aprovar-la l'ajuntament. El Sr. Mira García 
constesta que la llicència urbanística sí.

12.18) El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) pregunta al Sr. Gutiérrez 
Martín que ha estat en unes jornades sobre l'aigua, celebrades a Albatera i que pujant 
a Xixona, a Mutxamel s'ha implantat una empresa amb una gran plantació de cítrics i 
l'aigua ve de reutilització, bombant-se en el pantanet de Mutxamel i que hi ha una 
subvenció de Diputació. Pregunta si tenint infraestructura des de la depuradora, si s'ha 
perdut una oportunitat de subministrament de l'aigua de la depuradora.

El Sr. Gutiérrez Martín li diu al Sr. Arques i Galiana que és el que pregunta en concret. 
El Sr. Arques i Galiana que és un tema econòmic i de reutilització de l'aigua de la 
depuradora.

El Sr. Gutiérrez Martín diu que li contestarà perquè no entén el que li pregunta.
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El Sr. Mira García intervé per a dir que la Comunitat de Regants ja està constituïda i té 
la concessió per a utilitzar tota l'aigua de la depuradora i no queda més per a altres 
usos. Que l'empresa dels cítrics és una empresa privada i no rep subvenció.

12.19) El Sr. Francés Romo (PP) pregunta al regidor delegat de Recollida de Brossa, 
Sr. Sirvent Carbonell, sobre la gasolinera de la Carrasqueta, que està convertint-se en 
un abocador i pregunta si s'ha comunicat als propietaris.

L’alcaldessa presidenta contesta que se'ls ha comunicat.

12.20) El Sr. Francés Romo (PP) pregunta per la neteja del nucli antic,que en ploure 
ha arrossegat terra. L’alcaldessa presidenta que quan plou sempre s'arrossega terra i 
que no es pot arreglar fins que passe un temps i s'asseque bé i es puga fixar. Això 
ocorre en la zona del castell i es repara el que fa falta.

12.21) El Sr. Francés Romo (PP) pregunta al regidor delegat de Proveïment d'Aigua, 
Clavegueram i Recursos Hidràulics, Sr. Ferrer Arques, si s'ha arreglat una fugida que 
hi havia a la font d'Alécua. Contesta el Sr. Ferrer Arques que li ho va comunicar a 
Hidraqua.

12.22) El Sr. Francés Romo (PP) pregunta si s'ha localitzat al propietari que faltava en 
la plaça de l'Església.

La regidora delegada d'Obres Públiques i Infraestructures, Sra. Carbonell Bernabeu, 
contesta que sí i que estan fent els tràmits per a la compra.

12.23) El Sr. Francés Romo (PP) pregunta si l'enderroc es pot llevar. Contesta la Sra. 
Carbonell Bernabeu que hi havia perill perquè podia caure una altra casa. Que es 
retirarà quan es puga.

12.24) El Sr. Francés Romo (PP) pregunta al regidor delegat de Mercat i Comerç 
Ambulant, Sr. Martínez Sánchez, sobre la remodelació del mercat ambulant dels 
dimarts.

Contesta el Sr. Martínez Sáchez que està en període d'al·legacions. Que hi ha dos 
casos concrets que volen canviar-se de lloc. Ja està el Pla i potser que vagen les 
adjudicacions definitives al pròxim Ple.

El Sr. Francés Romo pregunta si sobra espai. El Sr. Martínez Sánchez contesta que 
no, que només en fruita i està reservat a venedors locals i que s'han respectat les 
terrasses.

12.25) El Sr. Francés Romo (PP) pregunta al regidor delegat de Comerç, Sr. Martínez 
Sánchez, sobre el bo comerç i que ha dit que hi ha reserva per a persones majors, 
però que no s'ha donat publicitat.
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El Sr. Martínez Sánchez contesta que no s'han dirigit personalment a ningú, però que 
està previst a les persones majors i que la informació està en la pàgina web de 
l'Ajuntament.

El Sr. Francés Romo diu que la gent gran no té accés a la web, per la qual cosa s'ha 
de cercar una fórmula perquè s'assabenten. El Sr. Martínez Sánchez diu que només 
tenim la dada del DNI, per no infringir la Llei de Protecció de Dades, que el boca boca 
fa molt i la gent gran s'assabentarà.

12.26) El Sr. Francés Romo (PP) pregunta al regidor delegat d'Habitatge i Urbanisme, 
Sr. Gutiérrez Martín, si es comprarà el Cantó de Colometa. El Sr. Gutiérrez Martín 
contesta que s'ha de tramitar una modificació del PGOU i que s'està contractant la 
redacció de la modificació, com en la Plaça de l'Església.

12.27) El Sr. Francés Romo (PP) pregunta per l'edifici de COLEFRUSE.

L’alcaldessa presidenta que si no ens haguérem adherit a la Generalitat Valenciana 
hauria sigut millor, perquè no haurien eixit tants defectes. Potser hauria sigut preferible 
fer un edifici nou en un terreny municipal, que reformar un edifici dedicat a una altra 
activitat.

La regidora delegada de Serveis Socials i Promoció Social, Sra. Carbonell Bernabeu, 
diu que la competència és de la Generalitat i en concret de la Conselleria de Benestar, 
i del Pla Convivint.

El Sr. Francés Romo diu si abans de la compra no el van revisar els tècnics municipals 
i si no es van informar en Conselleria.

12.28) El Sr. Francés (PP) pregunta per les llums de les pistes de tennis i si la posició 
de la torre del frontó és l'adequada.

El regidor delegat d'Esports Sr. Sirvent Carbonell, diu que la posició de les torres està 
regulada i cal complir la normativa vigent. Que la rampa no és practicable. Que s'ha 
instal·lat en la costera i els jugadors no la volen allí i per això s'ha canviat. Que els 
tècnics de l'Ajuntament i els de Diputació estan veient com arreglar-lo, reculant-la i 
elevant-la a la cota de la pista de bàdminton.

El Sr. Francés Romo diu que és una obra vista pels tècnics de Diputació, de 
l'Ajuntament, pels tècnics d'Esports i no es fa res i han de venir els jugadors per a dir 
que no està bé.

El Sr. Gutiérrez Martín diu que el tècnic de Diputació diu que la torre pot ser allí, 
perquè aqueix espai no és per a jugar.

El Sr. Francés Romo diu que ahir va tenir una conversa amb el tècnic d'Esports i com 
avui hi ha Ple, li ha fet una crida aquest matí per a explicar la situació.

El Sr. Sirvent Carbonell diu que la pista és correcta i una altra cosa és que no agrade.

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

Codi Segur de Validació 763a9d11145849a8b26579feaf781628001

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

Metadades Classificador:Altres  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

A
lf

o
n

so
 R

am
ó

n
 C

al
er

o
 d

el
C

as
ti

llo
26

/1
0/

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 

Demana la paraula el Sr. Mira García per a dir que els propietaris de la gasolinera de 
la Carrasqueta han demanat llicència per a demolir-la. L’alcaldessa diu que el 
propietari ha mort i hi ha problemes amb l'herència i la demoliran. Seguidament 
l’alcaldessa presidenta agraeix l'assistència i alça la sessió.

I sense més assumptes per tractar, a les 22.05 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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