ACTA PLE2015/13 CORRESPONENT A LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT, EL DIA 24 DE
SETEMBRE DE 2015, A LES 20 HORES, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA

En el Saló de Sessions de la Casa Consistorial, situada en Plaça de
l'Esglèsia, 4 de Xàbia, a les 20 hores, del dia 24 de setembre de 2015, a fi de
celebrar sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament, en primera convocatòria, presidits
pel Sr. Alcalde-President, D. José F. Chulvi Español i amb la meua assistència, el
Secretari General, es van reunir els regidors que seguidament s'expressen:

ASSISTENTS
JOSE FRANCISCO CHULVI ESPAÑOL – President
ISABEL RITA BOLUFER CASTELLÓ
ANTONIO JOSÉ MIRAGALL ESPASA
DORIS BLANCHE ALBERTINE COURCELLES
FRANCISCO MORAGUES BUIGUES
MARÍA PILAR ZAMORA SELVA
FRANCISCO JOSÉ TORRES MARÍ
MARTA BAÑULS TOLEDO
FRANCESC CAMPRUBÍ MARTELL
MARÍA FRANCISCA MATA SAPENA
JOAQUÍN SEGARRA FORNÉS
MARÍA MONTSERRAT VILLAVERDE RETAMERO
JOSÉ LUIS LUENGO MEDINA
JOSEFA GISBERT VILLAPLANA
MARÍA TERESA ERN SALVA
JUAN JOSÉ GARCÍA PASTOR
VICENT JOSEP COLOMER MAYANS
OSCAR RUBÉN ANTÓN IZQUIERDO
JUAN BAUTISTA ORTOLA BAS
JUAN LUÍS CARDONA SALVADOR
MARÍA TERESA BISQUERT VENDRELL
FRANCISCO LUIS GANDIA CALABUIG - Interventor
BERNARDO OSCA FUERTES - Secretari

Pel Sr. Alcalde-President es declara obert l'acte, passant-se a continuació
a tractar els assumptes següents inclosos en l'orde del dia de la sessió:
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Alcalde

Secretaría General
Expediente nº:
Asunto: PLE2015/13 – ordinària

PUNT 13.1. Aprovació, si és procedent, dels esborranys de les actes
PLE2015/10, 11 i 12, corresponent a les sessions celebrades pel Ple de
l'Ajuntament els dies 1 i 30 de juliol i 27 d'agost de 2015
(Expt. 4726, 4727 i
6517)

El Sr. President, conforme preveu l'art. 91 del Reial Decret 2568/86 de
novembre, què aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, pregunta als assistents si formulen alguna observació als
esborranys de les actes que s'hi relacionen, les quals resulten aprovades, per
unanimitat dels 19 membres assistents dels 21 que conformen el número legal de
membres de la Corporació, en no formular-ne cap:

ACTES APROVADES
PLE2015/10

1 juliol

13 h.

extraordinària

PLE2015/11

30 juliol

20 h.

ordinària

PLE2015/12

27 agost

20 h.

ordinària

PUNT 13.2. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia des
del 25 d'agost de 2015.
Es dona compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia des del dia 25
d'agost fins el 21 de setembre de 2015, ambdós inclosos, conforme preveu l'article
42 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.
Obert el torn de paraules, el Sr. Cardona pregunta pel decret de
Secretaria «Solució problemàtica Registre General setembre 2015”.

adscrit al departament, amb caràcter urgent, donada la situació en què es trobava,
compensant-se eixes hores amb dies de descans, conforme preveu l'art. 25 i comunicar
l'acord als interessats. ” Esta situació va sorgir perquè es van obrir dos convocatòries

de selecció de personal que finalitzaven els dies 10 i 11 de setembre, va haver-hi
molta afluència de gent i calia registrar tots els documents que entraven, i eixe va
ser el motiu pel qual es varen autoritzar les hores extres, compensant-se amb dies.
El Ple de l'Ajuntament queda assabentat
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Contesta el Sr. Alcalde que es necessitava fer més hores perquè va
haver-hi una aglomeració en el Registre, en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i el que diu
la proposta és: “ Autoritzar la realització d'hores extraordinàries pel personal funcionari

PUNT 13.3. Donar compte dels informes desfavorables de l'interventor
municipal (Expt.7437)
Conforme preveu l'article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, què aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locales, es
dona compte de l'informe emés per l'Interventor, de 17 de setembre de 2015,
respecte de les resolucions adoptades per l'alcaldia contraries a les objeccions
assenyalades per la intervenció municipal en els expedients següents:

DECRET

FACTURA

TERCER

IMPORT

CONCEPTE

OBJECCIÓ

4809/20152015-43091150400088

Novelec
Marina, S.L.

Falta
tramitació
expt.
Subministrament
contractació,
conforme
material
elèctric
63,90
l'article 138.3 del Reial Decret
manteniment
Legislatiu 3/2011, de 14 de
enllumenat públic
novembre

4809/20152015-43091150400089

Novelec
Marina, S.L.

Falta
tramitació
expt.
Subministrament
contractació,
conforme
material
elèctric
428,52
l'article 138.3 del Reial Decret
manteniment
Legislatiu 3/2011, de 14 de
enllumenat públic
novembre

4809/20152015-43091150400090

Novelec
Marina, S.L.

Falta
tramitació
expt.
Subministrament
contractació,
conforme
material
elèctric
21.559,78
l'article 138.3 del Reial Decret
manteniment
Legislatiu 3/2011, de 14 de
enllumenat públic
novembre

4809/20152015-43091150400100

Novelec
Marina, S.L.

Falta
tramitació
expt.
Subministrament
contractació,
conforme
material
elèctric
2.826,56
l'article 138.3 del Reial Decret
manteniment
Legislatiu 3/2011, de 14 de
enllumenat públic
novembre

4809/20152015-43091150400249

Novelec
Marina, S.L.

Falta
tramitació
expt.
Subministrament
contractació,
conforme
material
elèctric
403,90
l'article 138.3 del Reial Decret
manteniment
Legislatiu 3/2011, de 14 de
enllumenat públic
novembre

4809/20152015-43091150400253

Novelec
Marina, S.L.

Falta
tramitació
expt.
Subministrament
contractació,
conforme
material
elèctric
1.431,07
l'article 138.3 del Reial Decret
manteniment
Legislatiu 3/2011, de 14 de
enllumenat públic
novembre

4809/20152015-43091150400254

Novelec
Marina, S.L.

Falta
tramitació
expt.
Subministrament
contractació,
conforme
material
elèctric
206,69
l'article 138.3 del Reial Decret
manteniment
Legislatiu 3/2011, de 14 de
enllumenat públic
novembre

4636/20152015-0745167

Biomasa
del
Guadalquivir,
S.A.

4881/20152015-084120150041

Enllumenat
Públic
Xàbia,
S.L.

4881/20152015-084120150042

Enllumenat
Públic
Xàbia,
S.L.

Subministrament
elèctric
2,904,00 material
manteniment
enllumenat públic

Enllumenat
Públic
Xàbia,

2,914,89Subministrament
Falta
tramitació
expt.
material
elèctric contractació,
conforme

4881/20152015-084120150043

Falta tramitació modificació
Servici valoració i
contracte conforme l'art. 202
18,237,4 transferència residus
de la Llei 30/2007, de 30
verds, abril 2015
d'octubre
Falta
tramitació
expt.
Subministrament
contractació,
conforme
material
elèctric
756,25
l'article 138.3 del Reial Decret
manteniment
Legislatiu 3/2011, de 14 de
enllumenat públic
novembre
Falta
tramitació
expt.
contractació,
conforme
l'article 138.3 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre
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EXPT.

manteniment
enllumenat públic

l'article 138.3 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre

4881/20152015-084120150006

Enllumenat
Públic
Xàbia,
S.L.

Falta
tramitació
expt.
Subministrament
contractació,
conforme
material
elèctric
419,63
l'article 138.3 del Reial Decret
manteniment
Legislatiu 3/2011, de 14 de
enllumenat públic
novembre

4881/20152015-084120150007

Enllumenat
Públic
Xàbia,
S.L.

Falta
tramitació
expt.
Subministrament
contractació,
conforme
material
elèctric
419,63
l'article 138.3 del Reial Decret
manteniment
Legislatiu 3/2011, de 14 de
enllumenat públic
novembre

4881/20152015-084120150008

Enllumenat
Públic
Xàbia,
S.L.

Falta
tramitació
expt.
Subministrament
contractació,
conforme
material
elèctric
419,63
l'article 138.3 del Reial Decret
manteniment
Legislatiu 3/2011, de 14 de
enllumenat públic
novembre

4881/20152015-084120150009

Enllumenat
Públic
Xàbia,
S.L.

Falta
tramitació
expt.
Subministrament
contractació,
conforme
material
elèctric
419,63
l'article 138.3 del Reial Decret
manteniment
Legislatiu 3/2011, de 14 de
enllumenat públic
novembre

4881/20152015-084120150010

Enllumenat
Públic
Xàbia,
S.L.

Falta
tramitació
expt.
Subministrament
contractació,
conforme
material
elèctric
419,63
l'article 138.3 del Reial Decret
manteniment
Legislatiu 3/2011, de 14 de
enllumenat públic
novembre

4881/20152015-084120150011

Enllumenat
Públic
Xàbia,
S.L.

Falta
tramitació
expt.
Subministrament
contractació,
conforme
material
elèctric
419,63
l'article 138.3 del Reial Decret
manteniment
Legislatiu 3/2011, de 14 de
enllumenat públic
novembre

4881/20152015-084120150012

Enllumenat
Públic
Xàbia,
S.L.

Falta
tramitació
expt.
Subministrament
contractació,
conforme
material
elèctric
462,85
l'article 138.3 del Reial Decret
manteniment
Legislatiu 3/2011, de 14 de
enllumenat públic
novembre

4881/20152015-084120150013

Enllumenat
Públic
Xàbia,
S.L.

Falta
tramitació
expt.
Subministrament
contractació,
conforme
material
elèctric
1,258,88
l'article 138.3 del Reial Decret
manteniment
Legislatiu 3/2011, de 14 de
enllumenat públic
novembre

4881/20152015-084120150014

Enllumenat
Públic
Xàbia,
S.L.

Falta
tramitació
expt.
Subministrament
contractació,
conforme
material
elèctric
1.188,95
l'article 138.3 del Reial Decret
manteniment
Legislatiu 3/2011, de 14 de
enllumenat públic
novembre

4881/20152015-084120150015

Enllumenat
Públic
Xàbia,
S.L.

Falta
tramitació
expt.
Subministrament
contractació,
conforme
material
elèctric
489,57
l'article 138.3 del Reial Decret
manteniment
Legislatiu 3/2011, de 14 de
enllumenat públic
novembre

4881/20152015-084120150016

Enllumenat
Públic
Xàbia,
S.L.

Falta
tramitació
expt.
Subministrament
contractació,
conforme
material
elèctric
839,26
l'article 138.3 del Reial Decret
manteniment
Legislatiu 3/2011, de 14 de
enllumenat públic
novembre

4881/20152015-084120150017

Enllumenat
Públic
Xàbia,
S.L.

Falta
tramitació
expt.
Subministrament
contractació,
conforme
material
elèctric
419,63
l'article 138.3 del Reial Decret
manteniment
Legislatiu 3/2011, de 14 de
enllumenat públic
novembre

4881/20152015-084120150018

Enllumenat
Públic
Xàbia,
S.L.

Falta
tramitació
expt.
Subministrament
contractació,
conforme
material
elèctric
462,85
l'article 138.3 del Reial Decret
manteniment
Legislatiu 3/2011, de 14 de
enllumenat públic
novembre

Enllumenat
Públic
Xàbia,
S.L.

839,26Subministrament
Falta
tramitació
expt.
material
elèctric contractació,
conforme
manteniment
l'article 138.3 del Reial Decret

4881/20152015-084120150019
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S.L.

enllumenat públic

Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre

4881/20152015-084120150020

Enllumenat
Públic
Xàbia,
S.L.

Falta
tramitació
expt.
Subministrament
contractació,
conforme
material
elèctric
839,26
l'article 138.3 del Reial Decret
manteniment
Legislatiu 3/2011, de 14 de
enllumenat públic
novembre

4881/20152015-084120150021

Enllumenat
Públic
Xàbia,
S.L.

Falta
tramitació
expt.
Subministrament
contractació,
conforme
material
elèctric
925,71
l'article 138.3 del Reial Decret
manteniment
Legislatiu 3/2011, de 14 de
enllumenat públic
novembre

4881/20152015-084120150022

Enllumenat
Públic
Xàbia,
S.L.

Falta
tramitació
expt.
Subministrament
contractació,
conforme
material
elèctric
839,26
l'article 138.3 del Reial Decret
manteniment
Legislatiu 3/2011, de 14 de
enllumenat públic
novembre

4881/20152015-084120150023

Enllumenat
Públic
Xàbia,
S.L.

Falta
tramitació
expt.
Subministrament
contractació,
conforme
material
elèctric
839,26
l'article 138.3 del Reial Decret
manteniment
Legislatiu 3/2011, de 14 de
enllumenat públic
novembre

5318/20152015/08471333-15

Vareser 96, S.L.

Falta
tramitació
expt.
Servici
neteja contractació,
conforme
49.001,54 centres
docents, l'article 138.3 del Reial Decret
maig 2015
Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, arts. 109 i 110.

5322/20152015/084615AIH00109

Cepsa,
Compañía
Española
Servicios
Públicos
Auxiliares, S.A.

9.012,96

Servici extraordinàri
arreplega
residus
sòlids urbans, abril
2015

Falta
tramitació
expt.
contractació conforme l'art.
101 del Reial Decret Legislatiu
2/2000, de 16 de juny.

322/2015

Cepsa,
Compañía
Española
Servicios
Públicos
Auxiliares, S.A.

24.851,19

Servici extraordinari
neteja
zones
públiques,
abril
2015

Falta
tramitació
expt.
contractació conforme l'art.
101 del Reial Decret Legislatiu
2/2000, de 16 de juny.

5322/20152015/084615AIH00111

5598/20152015-0885

116

Cepsa,
Compañía
Española
Servicios
Públicos
Auxiliares, S.A.
Convi Levante,
S.L.

5599/20152015-0887117

Convi Levante,
S.L.

5601/20152015-0882223

Biomasa
del
Guadalquivir,
S.A.

5649/20152015-09151621-15

Vareser 96, S.L.

Falta
tramitació
expt.
Servici extraordinari
contractació conforme l'art.
4.506,41 neteja de platges,
101 del Reial Decret Legislatiu
abril 2015
2/2000, de 16 de juny.
Falta
tramitació
expt
contractació conforme l'art.
Servicis
seguretat
8.427,50
122.3 en relació amb els arts.
parquing del Portal
93 i 94 de la Llei de
del Clot, maig 2015
Contractes del Sector Públic
Llei 30/2007, de 30 d'octubre
Falta
tramitació
expt
contractació conforme l'art.
Servicis
seguretat 122.3 en relació amb els arts.
parquing Plaça de la 93 i 94 de la Llei de
11.045,70
Constitució,
maig Contractes del Sector Públic
2015
Llei 30/2007, de 30 d'octubre
Servici valoració i
transferència residus Falta tramitació modificació
15.288,61 verds dipositats en contracte art. 202 de la Llei
zona
Ramblars, 30/2007, de 30 d'octubre
maig 2015
48.262,17Servici de neteja de Falta
tramitació
expt
centres
docents, contractació conforme l'art.
juny 2015
138.3
del
Reial
Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, conforme els arts.
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2015/084615AIH00110

109 i 110

5651/20152015-088615AIH00127

Cepsa,
Compañía
Española
Servicios
Públicos
Auxiliares, S.A.

5651/20152015-088615AIH00128

Cepsa,
Compañía
Española
Servicios
Públicos
Auxiliares, S.A.

Falta
tramitació
expt.
Servici extraordinari
contractació conforme l'art.
10.897,16 neteja
zones
101 del Reial Decret Legislatiu
públiques, juny 2015
2/2000, de 16 de juny.

5651/20152015-088615AIH00129

Cepsa,
Compañía
Española
Servicios
Públicos
Auxiliares, S.A.

Falta
tramitació
expt.
Servici extraordinari
contractació conforme l'art.
2206,85 neteja platges, juny
101 del Reial Decret Legislatiu
2015
2/2000, de 16 de juny.

5664/15

2015-09121150600092

Novelec
Marina, S.L.

Subministrament
material
elèctric
2.108,30 manteniment
enllumenat
públic,
juny 2015

Falta
tramitació
expt
contractació conforme l'art.
138, 109 i
110 del
Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre

2015-09121150600093

Novelec
Marina, S.L.

Subministrament
material
elèctric
183,05 manteniment
enllumenat
públic,
juny 2015

Falta
tramitació
expt
contractació conforme l'art.
138, 109 i
110 del
Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre

2015-09121150600094

Novelec
Marina, S.L.

Subministrament
material
elèctric
2.994,75 manteniment
enllumenat
públic,
juny 2015

Falta
tramitació
expt
contractació conforme l'art.
138, 109 i
110 del
Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre

Novelec
Marina, S.L.

Subministrament
material
elèctric
2.994,75 manteniment
enllumenat
públic,
juny 2015

Novelec
Marina, S.L.

Subministrament
material
elèctric
2.994,75 manteniment
enllumenat
públic,
juny 2015

Novelec
Marina, S.L.

Subministrament
material
elèctric
2994,75 manteniment
enllumenat
públic,
juny 2015

2015-09121150600098

Novelec
Marina, S.L.

Subministrament
material
elèctric
2.032,80 manteniment
enllumenat
públic,
juny 2015

2015-09121150600099

Novelec
Marina, S.L.

Subministrament
material
elèctric
2.032,80 manteniment
enllumenat
públic,
juny 2015

Falta
tramitació
expt
contractació conforme l'art.
138, 109 i
110 del
Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre

5664/15

2015-09121150600100

Novelec
Marina, S.L.

Subministrament
material
elèctric
298,82 manteniment
enllumenat
públic,
juny 2015

Falta
tramitació
expt
contractació conforme l'art.
138, 109 i
110 del
Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre

4/15

2015-09121150600268

Novelec

5664/15

5664/15

5664/15

5664/15

5664/15

5664/15

2015-09121150600095

2015-09121150600096

2015-09121150600097

Servici extraordinari
arreplega
residus
sòlids urbans, juny
2015

1010,59Subministrament

Falta
tramitació
expt.
contractació conforme l'art.
101 del Reial Decret Legislatiu
2/2000, de 16 de juny.

Falta
tramitació
expt
contractació conforme l'art.
138, 109 i
110 del
Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre
Falta
tramitació
expt
contractació conforme l'art.
138, 109 i
110 del
Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre
Falta
tramitació
expt
contractació conforme l'art.
138, 109 i
110 del
Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre
Falta
tramitació
expt
contractació conforme l'art.
138, 109 i
110 del
Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre

Falta

tramitació

expt
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5664/15

4.413,72

Marina, S.L.

6495/20152015-0960227

Biomasa
del
Guadalquivir,
S.A.

material
elèctric
manteniment
enllumenat
públic,
juny 2015
Servici valoració i
transferència residus
40.879,00 verds dipositats en
zona Ramblars, juny
2015

contractació conforme l'art.
138, 109 i
110 del
Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre
Falta tramitació modificació
contracte conforme l'art. 202
de la Llei 30/2007, de 30
d'octubre

La Corporació municipal queda assabentada.
S'incorporen a la sessió els senyors Camprubí i Antón.
PUNT 13.4. Dictamen relatiu a donar compte de l'informe del tresorer, 2n.
trimestre 2015 (Expt. 6317)
Vista la providència del regidor delegat d'Hisenda, Sr. Miragall, perquè
s'inicien els tràmits necessaris per a presentar al Ple de la corporació, previ
dictamen de la Comissió Informativa Especial de Comptes, l'informe del tresorer,
per al seu debat, si és procedent, i posterior publicació, d'acord amb el que preveu
l'article 4.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la que s'establixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
Atés l'informe del tresorer, de data 5 d'agost de 2015, sobre el
compliment dels terminis previst en l'article 43é de l'esmentada Llei 15/2010, de 5
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre.

Atés que amb data 24 de juliol del 2015, es va entregar a la Intervenció
Municipal els formularis dels informes de morositat, per a la seua remissió per via
telemàtica al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Codi Validació: C
5ATXSRLM2FCMHLT55Z95TLKGC | Verificació: http://xabia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 13

D'acord amb el que preveu l'article 4.4 de la repetida Llei 15/2010, de 5
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que, d'una banda,
possibilita la presentació de l'indicat informe al Ple de l'Ajuntament, per al seu
debat i, d'una altra, el deure de remetre, en tot cas, als òrgans competents del
Ministeri d'Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les
comunitats autònomes que, d'acord amb els seus respectius Estatuts d'Autonomia,
tinguen atribuïda la tutela financera de les entitats locals. Tals òrgans podran
igualment requerir la remissió dels esmentats informes.

Obert el torn de paraules, la Sra. Ern indica que en l'informe es diu: “

El

funcionari no té opció d'accés a la base de dades que permeta comprovar o verificar la
realitat de les dades reflectides ” i, pregunta el motiu pel qual el Tresorer no té accés.

El Sr. Alcalde aclarix que no és que no tinga accés, sinó que el sistema
de configuració informàtica de què disposa no li permet tindre accés directe. No és
que no se li permeta; tot al contrari, tenen accés a tot. Se li pot preguntar al
Tresorer, però sobretot, és per la falta de mitjans informàtics.
Indica la Sra. Ern que caldrà solucionar la situació.
El Sr. Alcalde ho confirma i afig desconèixer el sistema que necessiten i
si l'Ajuntament té capacitat, perquè s'han fet algunes propostes, però les que s'han
fet no les pot assumir l'Ajuntament. No obstant això, concreta que desconeix a què
es referix.
El Sr. Interventor indica que el Tresorer té accés a totes les bases de
dades de comptabilitat i, exactament, desconeix a què es referix, perquè ambdós
tenen accés a tot.
Vista la proposta del Regidor Delegat d'Hisenda, Sr. Miragall, de 10 de
setembre de 2015, i de conformitat amb el dictamen de la Comissió Especial de
Comptes, de 14 de setembre de 2015, el Ple de la Corporació, per unanimitat dels
21 membres que conformen el seu número legal, ACORDA:
Primer.- Quedar assabentat de l'informe del tresorer, Sr. Cruañes Pastor,
de 5 d'agost de 2015, relatiu al compliment de terminis previst en l'art. 4.3er de la
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, i procedir a la seua publicació d'acord amb el que preveu l'art. 4.4 de la
referida llei 15/2010.

PUNT 13.5. Proposta del regidor d'Hisenda respecte a l'aprovació del
Compte General de l'Entitat Local 2014 (Expt. 4694)
Vist l'expedient tramitat per a aprovar el
compte general
de
l'Ajuntament de Xàbia corresponent a l'exercici 2014, format pels estats i comptes
anuals de la pròpia entitat local i el compte anual de la mercantil Aguas Municipales
de Jávea, S.A., que ha sigut informada favorablement per la Comissió Especial de
Comptes, en data 23 de juliol de 2015, i exposada al públic per termini de 15 dies i
8 dies més, en el Butlletí Oficial de la Provincia núm. 146, de 31 de juliol de 2015,
conforme preveu l'art. 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, sense
que s'haja presentat cap al.legacion o objecció a la mateixa.
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Segon.- Trametre la documentació que corresponga a la Conselleria
d'Economia, Hisenda, i Ocupació: Direcció General de Pressupostos i Gastos.

Conforme amb el dictamen de la Comissió Especial de Comptes, de 23
de juliol de 2015, i amb la proposta de la regidoria delegada d'Hisenda, de 17 de
setembre de 2015, el Ple de la Corporació, per unanimitat dels 21 membres que
conformen el seu número legal, ACORDA:
Primer.- Aprovar el Compte General de l'Entitat Local corresponent a
l'exercici 2014, confeccionat per l'Interventor municipal.
Segon.- Donar trasllat del present acord al Tribunal de Comptes o
organisme que el substituïsca en la comunitat autònoma.
ASSUMPTES TRACTATS FORA DE L'ORDE DEL DIA DE LA SESSIÓ
Per la portaveu del grup municipal Popular, Sra. Ern, es sotmet a la
consideració del Ple una moció per a la defensa de l'estat de dret i la cohessió
d'Espanya, urgència que és apreciada per unanimitat dels 21 membres que
conformen el número legal de membres de la Corporació.
DEU.1. Moció del grup municipal Popular per a la defensa de l'estat de
dret i la cohessió d'Espanya.
Per la portaveu del grup Municipal Popular, Sra. María Teresa Ern Salvá,
es dona lectura a la moció per ella subscrita que, traduïda del seu original en
castellà, resulta:
«Espanya és una gran nació. Una nació amb una història molt rica en aportacions de tot
tipus a la història universal. Una nació plena de singularitats, de pluralitats, forjada al llarg dels
segles.
Espanya és un Estat Democràtic, un Estat Social, un Estat de dret. Dir hui Constitució és a
dir Espanya i dir Espanya és a dir Constitució.
Espanya és hui una gran nació perquè està integrada per un conjunt d'hòmens i dones
lliures i iguals en drets i obligacions en qualsevol part del territori nacional.

És una gran nació perquè respecta la pluralitat i singularitat dels territoris que la
conformen i basa en eixe respecte i en eixa riquesa el fonament de la seua indisoluble unitat.
És una gran nació perquè ha sabut transformar vells enfrontaments en pautes de
concòrdia i convivència.
És una gran nació perquè sap superar amb cohesió les dificultats econòmiques i socials.
És una gran nació perquè la societat espanyola fa de la solidaritat la seua major virtut.
És una gran nació perquè és de tots els espanyols, visquen on visquen, i és de totes les
tradicions i de totes les sensibilitats.
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És una gran nació perquè està a l'altura del seu temps, una nació moderna, desenrotllada,
integrada a Europa i amb presència i lideratge en totes les organitzacions de rellevància.

En definitiva, declarem que els espanyols de qualsevol part del territori nacional tenim
dret a continuar sent espanyols, lliures, iguals, amb obligacions i drets fonamentals garantits per
la Constitució.
Per tot això, el Grup Municipal Popular de Xàbia eleva al Ple de l'Ajuntament esta MOCIÓ
PER A LA DEFENSA DE L'ESTAT DE DRET I DE LA COHESIÓ D'ESPANYA e:
Instem a tots els poders públics, administracions públiques i societat civil:
1. A posar en valor la cohesió i la unitat d'Espanya
2. A respectar els drets i llibertats fonamentals de tots els ciutadans, i que estos es
desenrotllen garantint la convivència i la concòrdia entre tots els espanyols.
3. A posar en valor la fortalesa democràtica de les nostres institucions.
4. A la posada en valor i defensa de la nostra sobirania nacional, que no és ni vulnerable ni
fraccionable.
5. I instem a tots ells, a totes les Institucions i a la societat espanyola a la defensa i posada
en valor del nostre Estat de Dret, dels nostres principis i valors constitucionals, del nostre sistema
de llibertats. A Xàbia, 24 de setembre del 2015. Firmat. La portaveu del grup municipal Popular.
María Teresa Ern Salva.»

El Sr. Camprubí assenyala que farà un vot particular. Votarà en contra. I
ho farà perquè creu que en democràcia les lleis han d'estar al servici de la voluntat
popular i que, quan estes deixen d'estar d'acord amb la voluntat popular, amb la
voluntat que vol una majoria d'un territori, deixen de tindre el sentit genèric que ha
de tindre una llei. Creu que hi ha hagut voluntat per una de les dos parts d'intentar
parlar, tindre un tracte diferent des de fa molt de temps i eixa voluntat no s'ha
escoltat. A més, en algun dels punts que menciona la moció, com el president Rajoi
va deixar clar l'altre dia, o millor, com li va deixar clar un periodista al president,
l'art. 11.2 de la Constitució diu que, en principi, ningú li pot llevar la condició
d'espanyol a ningú, passe el que passe el diumenge. Per tant, creu que és una
moció alarmista i sense cap sentit. Per això, farà un vot particular i votarà en
contra.
El Sr. Colomer assenyala que no és procedent portar este debat a
l'Ajuntament. Creu que és un debat estèril i no correspon. Pensa que l'estat de dret
ja garantix tot el que menciona esta moció i, en principi, diria que la lectura que fa li
recorda això de “ Una grande y libre” , una gran nació, una gran nació. Compromís
votarà en contra.
El Sr. Ortolá indica que estan conformes amb la idea apuntada per la
Sra. Bolufer, per tant, s'abstindran.
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Obert el torn de paraules, la Sra. Bolufer, com a portaveu del PSOE,
assenyala que totes les afirmacions que s'han llegit són boniques, estan molt ben
escrites i són molt ressonants, …. Sonen perfectes. Però pensa que s'està fent un ús
partidista de l'assumpte, en afirmar una cosa que en cap moment des d'este
Ajuntament s'ha qüestionat. Creuen que Espanya és una gran nació, però pensen
que no és ni la instància, ni el moment, ni la forma de tractar el tema. Per això,
s'abstindran, deixant llibertat perquè qui vullga puga votar en contra.

El Sr. Antón assenyala que, en qualsevol ple d'un poble normal d'un país
normal, com França, Anglaterra, o qualsevol país civilitzat, que es diga que França
és una nació i que està molt bé la cohesió d'un país modern i civilitzat, pensa que
ningú pot estar en contra si es té el sentit legal de permanència dins d'un estat. A
partir d'ací, es pot parlar molt. No pensa obrir un debat sobre les eleccions del
diumenge. Simplement dir, que en un ple d'un poble d'Espanya, dir que Espanya és
una gran nació, no sap això que ha de veure… El que passa és que estan
acostumats que, a hores d'ara, si diuen Espanya o la bandera…, automàticament, el
cataloguen com a feixista, nostàlgic o el que siga. Pensa, com diu la Sra. Bolufer,
que és un dret que està molt clar i consolidat i pensa que tots o quasi tots els
mesos, porten una moció reivindicant drets que estan molt consolidats, com la
igualtat, etc., o situacions en què pensen que ha de reforçar-se un dret i sí es
tracten les mocions. Posa l'exemple com el de reforçar la igualtat de la dona, mil
coses que pensen que volen recolzar per a reforçar eixe dret que és viu. Pensa que,
a hores d'ara, el portar esta moció que simplement diga que un poble d'Espanya diu
que és una gran nació, no entén com ningú pot votar en contra, sincerament.
El Sr. Camprubí, per al·lusions, li indica que votarà en contra, però en
cap moment dirà que perquè algú defenga Espanya és un feixista. Res més lluny de
la seua intenció. Això és un tema personal de cada u, com les creences religioses,
com el sentiment nacional que un puga tindre. I per tant, s'abstindrà de dir que algú
és o no un feixista.
La Sra. Ern matisa que el dret a ser espanyol se'l lleva un mateix i
Espanya, encara que li puga pesar a algú, és una gran nació.

Afig que és cert el que s'indica en esta moció. És com si a algú se li
ocorreguera portar una moció dient que Xàbia és un gran poble, que és bonic, etc.
Creu que el PP s'hauria d'haver preocupat més per fer gran esta nació, per fer-la
gran amb més drets en educació, en sanitat, … protegint el que la gent d'este país
tinguera més drets. Tot al contrari, l'ha anat fent més xicotet, fent un país més
xicotet, més antidemocràtic si és possible. Ha anat llevant cartilles de sanitat a gent
que venia ací, quan ho estava passant malament en el seu país. Una gran nació el
que fa és acollir i tindre respecte als que vénen de fora i també als que estan dins.
Això, en estos quatre anys del PP, no ho han vist, no ho han viscut. Personalment, li
haguera agradat poder dir que el que s'està debatent hui, és cert, que són una gran
nació per tot el que s'ha dit, perquè un porta una bandera més gran que una altra,
etc. cada u se sentirà d'on vullga sentir-se.
Afig que qualsevol pose en dubte determinades qüestions, que un
repetisca moltes coses, és perquè potser estarà posant en dubte aspectes que els
altres no els posen. O vol desviar l'atenció sobre altres grans problemes que es
tenen i per això, es parla de coses com de les que ho fa esta moció.
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El Sr. Alcalde indica que les postures estan clares i inclús creu que és just
i lògic, primerament, que este Ple i este Ajuntament demostren sempre el seu
tarannà democràtic, perquè qualsevol moció es debat i mai han deixat cap sense
debatre. Pensa que és un exemple, perquè en altres llocs no passa.

Finalment, com be ha dit la Sra. Bolufer, pregunta si s'ha qüestionat en
cap moment este tema. Ell no ho ha vist mai qüestionat. Tot el contrari, pensa que
al final, el que fa a un país gran, és això. Al final, un té eixe sentiment, no altres
coses. El PP no hauria de preocupar-se per la defensa de l'estat de dret, perquè es
defén per si mateix. Això ningú ho pot qüestionar i, al final, cada u, com ha dit el Sr.
Camprubí i li deien al president: “ Espanyol és u, perquè ho és...” Després cada u….
Indica que el sentit del vot l'ha expressat i creu que, li agradaria més
veure mocions d'un altre tipus que no d'este. De qüestions que segurament,
interessaran més a la gent.
La Sra. Ern indica que si parlen d'estos quatres anys, podrien parlar dels
quatre d'abans, amb Zapatero, de manera que millor deixar-ho.
El Sr. Alcalde replica que este partit no ha presentat cap moció sobre
coses que considera estan més que superades. El PSOE no ha vingut mai al Ple a
parlar d'estes coses, amés el PSOE té una postura clara en este assumpte, molt
clara. Però també, respecte a les altres postures que puguen tindre els companys,
no hi ha cap problema, no passa res, que per a això viuen un país democràtic. I si
en alguna cosa es va caracteritzar l'anterior govern, va ser en els avanços socials.
Això no li ho poden posar en dubte. Probablement en altres assumptes, no li va anar
tan bé, però en avanços socials i en qüestió de sanitat, d'educació i de drets socials
de les persones,... Porta a col·lació que el president i amics seus, la setmana
passada, tenien la boda d'una parella d'homosexuals, … i el recórrer davant del
constitucional, pensa què eixe govern va fer molt perquè Espanya fora una nació
gran, més que no estes coses què estan parlant.
El Ple de l'Ajuntament, per quatre vots a favor (grup Popular i els senyors
Antón Izquierdo i Cardona Salvador), dos vots en contra del grup Compromís i del
senyor Camprubí Martell (Socialista) i quinze abstencions (grup Socialista i els
senyors Ortolá Bas i Bisquert Vendrell), que suposa el vot favorable de la majoria
simple del número legal de membres de la Corporació, ACORDA aprovar la moció
precedentment transcrita.

1.- El Sr. Cardona indica que últimament proliferen
els cartells
publicitaris grans, i creu que estan prohibits a Xàbia, a més recorda que alguna cosa
es va fer quan estava en l'equip de govern. Es va obrir algún expedient i a data de
hui, l'únic cartell que s'ha retirat ha sigut el de Xàbia publiturística , però n'hi ha prou
més que seguixen posats. Per això pregunta l'estat dels procedimients i si s'ha fet
alguna cosa.
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PUNT 13.6. Precs i preguntes

La Sra. Bolufer contesta que esta mateixa setmana han tractat el tema
perquè han aparegut dos més davant de l'entrada del cementeri. L'inspector ha
informat i s'ha obert l'expedient d'infracció urbanística, a més de tindre'l tots els
altres, què es troben en fase de retirar-los. I ha donat les ordes perquè es retiren
tots al mateix temps, perquè tots estan fora d'ordenació.
2.- El Sr. Cardona vol felicitar a tots aquells que han tingut la iniciativa
de celebrar el dia de la mobilitat o la setmana de la mobilitat, a les dos o tres
regidories que hi han participat. Els felicita per dur a terme esta iniciativa. Recorda
que ell ho va fer una vegada, sense correspondre-li, durant l'anterior legislatura i
entén què és una iniciativa prou positiva. Per això formula el prec que si es repetix
el pròxim any, s'intente magnificar un poc més unint-se al dia del vehicle sostenible,
la circulació, ….Perquè ja que s'ha tingut la iniciativa, es podrien considerar estes
qüestions. Reitera la seua felicitació.
3.- El Sr. Anton indica que fa temps els veïns del supermercat Consum
varen parlar amb ells del cartell que s'hi havia instal·lat perquè no s'ajusta a les
ordenances municipals per superar l'altura, a més de les molesties a les viviendes
pròximes per la llum. En eixe moment varen iniciar el procediment de restauració
de la legalitat i desconeix en quina situació es troba perquè el cartell continua igual.
Afig desconeixer si està vinculat a la llicència d'activitat, i si finalment s'ha plantat
l'arbratge que corresponia. Indica que no cal que li contesten en este moment,
simplement pregunta la situació en què es troba, si s'ha notificat a l'altra part, si se
li ha donat un tràmit d'audiència, etc. Més que res perquè eixes persones coneguen
el que està fent-se i que no es troba l'expedient paralitzat.
Contesta el Sr. Alcalde que prenen nota, afegint la Sra. Bolufer que ja li
ho havien comentat eixe mateix matí i que en quant tinga la informació li la farà
saber.
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I no havent-hi
més assumptes que tractar, pel
Sr. President es dona per finalitzada la sessió, a les 20:29 hores, de tot el que, com
a Secretari,
certifique. Xàbia, en data al
marge.
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