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Al saló de plens de l'edifici “Ca la Vila” de l'Ajuntament de Llíria, a les dènou hores i
deu minuts (19:10) del dijous 19 de maig de 2011, presidits per l'alcalde, Sr. Manuel
Izquierdo Igual, es reunixen els membres de la corporació mencionats, assistits pel
secretari general de l'Ajuntament Eduardo Gonzalo Pozo Bouzas a fi de celebrar
sessió ordinària en primera convocatòria per a la qual han sigut degudament citats de
conformitat amb l'art. 21.1.c), de la Llei 7/1985, Reguladora de Bases de Règim Local.
A continuació, el ple de la corporació municipal estudia els distints assumptes inclosos
en l'ordre del dia:

PART RESOLUTIVA

URBANISME, MEDI AMBIENT I AGRICULTURA

1.- DICTAMEN RELATIU A CORRECCIÓ D'ERRORS D'ACORD DE 14 D'ABRIL
DEL 2011 SOBRE LA UE-14.
El ple de la corporació procedix al debat i a la votació del dictamen aprovat per la
Comissió Informativa d'Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura el 12 de maig de 2011:
Vist l'informe del tècnic d'administració general Carles Camps i Pérez de Lucía, de
data 9 de maig d'enguany, sobre correcció d'errors materials en l'acord del ple de 14
d'abril de 2011, sobre modificació dels punts resolutius segon, tercer i quart de l'acord
del ple de 23 de desembre de 2010, relatiu a la UE-14.
Atés que s'ha advertit un error material en la data que consta en el punt resolutiu
primer de l'acord del ple de 14 d'abril de 2011 sobre la UE 14, ja que on diu: “Primer.Modificar els punts resolutius segon, tercer i quart de l'acord del ple de 23 de
desembre de 2007, que queden redactats en els següents termes (…)”; ha de dir el
següent: “Primer.- Modificar els punts resolutius segon, tercer i quart de l'acord del ple
de 23 de desembre de 2010, que queden redactats en els següents termes (…)”.
La resta de l'acord no s'altera i queda redactat igual que va ser aprovat.
Vist el que disposa l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre: “Les
administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o
a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els
seus actes”.
Sotmés a votació l'assumpte, el ple de la corporació, per deu vots a favor
corresponents als membres del grup PP, i deu abstencions corresponents als
membres dels grups PSOE, EUPV i No adscrits, aprova el dictamen de la comissió
informativa i
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ACORDA:
PRIMER.- Corregir l'error material de data existent en el paràgraf primer del punt
resolutiu primer de l'acord del ple municipal de 14 d'abril de 2011, sobre la unitat
d'execució 14, en els termes següents:
On diu: “Primer.- Modificar els punts resolutius segon, tercer i quart de l'acord del ple
de 23 de desembre de 2007, que queden redactats en els següents termes (…)”; ha
de dir el següent: “Primer.- Modificar els punts resolutius segon, tercer i quart de
l'acord del ple de 23 de desembre de 2010, que queden redactats en els següents
termes (…)”.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

2.- DICTAMEN RELATIU A L'APROVACIÓ I ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL
PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ 47-LA SIMA
DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE LLÍRIA.
El ple de la corporació procedix al debat i a la votació del dictamen aprovat per la
Comissió Informativa d'Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura el 12 de maig de 2011:
Vist que per acord del ple municipal de 27 de juliol de 2010 es va aprovar l'inici del
procediment de programació per gestió indirecta de l'actuació integrada de la unitat
d'execució 47-la Sima, interessat per l'empresa Urbe Construcciones y Obras
Públicas, SL, amb el suport d'un elevat nombre de propietaris, i que es van aprovar
igualment les bases particulars que han de regir l'actuació, les quals van ser
publicades en el Butlletí Oficial de la Província del 4 d'agost de 2010. Contra el dit
acord no es va interposar cap recurs.
Atés que mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de 13 d'abril de 2011 es va
determinar que l'Alternativa Tècnica de Programa d'Actuació Integrada per al
desplegament per gestió indirecta de la unitat d'execució 47-la Sima, presentada per la
societat Urbe Construcciones y Obras Públicas, SL, havia aconseguit la puntuació
mínima establida en les bases particulars que regixen l'actuació, amb un total de 60
punts, l'execució de la qual queda supeditada a l'aprovació de la proposició
juridicoeconòmica i al compliment de determinades condicions establides en el dit
acord.
Atés que, en compliment del mencionat acord, el 14 d'abril de 2011, dins del termini
previst per l'article 314.5 del ROGTU, es va notificar el dit acord a l'interessat i es va
procedir, de conformitat amb l'article 317.1 del ROGTU, en acte públic presidit pel
secretari general de l'Ajuntament, a l'obertura de la proposició juridicoeconòmica de la
mercantil Urbe Construcciones y Obras Públicas, SL, per ser l'única presentada, amb
el següent resum dels aspectes principals:
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.- Import total de les càrregues d'urbanització: 1.868.859,53 €, IVA inclòs.
.- Repercussió: Per m2 de sòl brut: 21,94 €/m2sb, IVA inclòs; per m2 de sostre:
55,33 €/m2t, IVA inclòs (aspecte no rellevant perquè no es materialitza en la realitat
física tota l'edificabilitat, de 0,5 m2t/m2s, permesa pel Pla General per a cada parcel·la
edificable); per m2 de sòl: 29,20 €/m2s, IVA inclòs (és superior a la que es va oferir als
propietaris que hi van manifestar la seua adhesió).
Atés que amb data 14 d'abril de 2011 es va emetre un informe pel Departament
d'Urbanisme, subscrit per l'arquitecte municipal Antonio Torner Hernández i pel tècnic
d'administració general Carles Camps i Pérez de Lucía, sobre la proposició
juridicoeconòmica, en què es concloïa que era procedent requerir el licitador perquè en
el termini de deu dies esmenara els inconvenients que s'hi assenyalven, la qual cosa
va ser notificada en eixe mateix dia al licitador, el qual el 18 d'abril d'enguany va
presentar la documentació complementària.
Atés que de conformitat amb l'article 299.1 del ROGTU s'ha emés un informe tècnic,
subscrit per l'arquitecte municipal Antonio Torner Hernández i l'enginyera industrial
Eva Marco Ginestar, amb data 20 d'abril de 2011, i un informe jurídic del tècnic
d'administració general Carles Camps i Pérez de Lucía, de data 27 d'abril d'enguany,
en relació amb la documentació presentada pel licitador per esmenar els inconvenients
detectats en el primer informe, i en el qual es procedix a la valoració de la proposició
juridicoeconòmica, d'acord amb la base XVI, apartat 4, de les bases particulars que
regixen esta actuació, la qual cosa es resumix en els termes següents:
La base XVI, apartat 4, establix que els criteris de puntuació de les proposicions
juridicoeconòmiques i la importància relativa que tenen seran els següents (estes
bases establixen com a modalitat única el pagament en metàl·lic de les càrregues
d'urbanització):
a) Menor import respecte de referències de quadre de preus de pràctica usual de les
càrregues d'urbanització, expressat en euros per metre quadrat d'edificabilitat, així
com millors condicions de pagament proposades per a la retribució de les càrregues
d'urbanització en metàl·lic, acompanyant el quadre de finançament de principal i
interessos. Este criteri representarà un 50 % (30 punts) de la valoració de la proposició
juridicoeconòmica.
* Respecte del preu:
La proposició juridicoeconòmica té un import de càrregues d'urbanització màxim
d'1.868.859,53 euros (IVA inclòs).
Durant la tramitació del projecte d'urbanització sotmés a informació pública (novembre
de 2010), i després dels informes tècnics municipals, s'han introduït modificacions en
el disseny i solucions tècniques de la urbanització que ja s'han incorporat al text refós
que va aconseguir la puntuació mínima de 60 punts, segons acord de la Junta de
Govern Local de 13 d'abril de 2011.
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Per estes raons, hi ha unitats d'obra previstes en la proposició juridicoeconòmica de
novembre de 2010 que han variat i no són coincidents amb les solucions tècniques
imposades per l'Ajuntament al març-abril de 2011. Açò ha suposat en determinats
casos que siga necessari executar menys quantitat d'algunes unitats d'obra de les
previstes en la plica, concretament en els capítols 02-Ferms i paviments i 08-Xarxa
d'enllumenat públic.
Respecte del capítol 02-Ferm i paviments, i atés que s'han aplicat per l'Ajuntament
solucions tècniques diferents de les previstes en el projecte d'urbanització sotmés a
informació pública pel licitador, s'ha produït una disminució en les quantitats d'unitats
d'obra respecte de les previstes en la part del projecte d'urbanització que acompanya
la proposició (quadres de preus núm. 1 i núm. 2, amb mesuraments, preus unitaris i
import resultant, a més del resum per capítols), i s'ha mantingut el preu unitari aplicat
en la proposició, modificació que és necessària i adequada a les bases particulars que
regixen l'actuació per tal com deriva de canvis previs en la mateixa alternativa tècnica
que inclou el projecte d'urbanització i que no són coincidents amb les solucions
previstes en la plica per haver-se elaborat esta en un moment temporal anterior al del
corresponent informe per l'Ajuntament, i d'acord amb solucions tècniques distintes, que
han sigut corregides posteriorment.
La necessària coherència entre les dites solucions i les unitats d'obra i preus unitaris
continguts en la proposició explica este reajustament en el PEM d'este capítol 02, per
tal com el projecte d'urbanització ha de constituir un document tècnic únic que ha de
guardar congruència entre el disseny i les característiques tècniques de les obres
d'urbanització i els correlatius preus unitaris i imports finals aplicats a aquelles. Hi ha
ací una reducció de 14.967,78 € de PEM.
Respecte del capítol 08-Enllumenat públic, de l'anàlisi de l'informe tècnic de 20 d'abril
de 2011, se'n poden diferenciar les propostes de modificació següents:
1) Reducció del nombre de llums, de 88 a 68, justificat en l'estudi d'eficiència
energètica A i B presentat pel licitador en la documentació tècnica aportada per
esmenar les deficiències detectades en el projecte d'urbanització sotmés a informació
pública, i que en aquell informe es considera suficient tenint en compte que la gradació
d'eficiència energètica, d'òptim a mínim, és de “A” a “E”. Per tal com hi ha una
disminució del nombre de llums respecte del previst en la proposició, hi ha d'haver una
minoració del preu corresponent per a ajustar-lo a la realitat: 20 ud. X 722,20 €/ud. =
14.452,00 €.
Esta modificació té la mateixa justificació que l'anterior per tal com derivar de canvis
que són conseqüència directa de la documentació tècnica aportada pel licitador per
esmenar els inconvenients en el seu projecte d'urbanització inicial.
2) Canvi de la columna (fanal) i de la llum: Este és l'únic preu que varia en el quadre
comparatiu del capítol 08-Xarxa d'enllumenat públic que figura en l'informe tècnic de
20 d'abril de 2011, si bé en l'informe jurídic abans referit se'n desestima l'aplicació,
bàsicament per estes raons: a) és posterior a les modificacions introduïdes per
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l'Ajuntament en l'Alternativa Tècnica, que és on s'han d'incorporar, llevat d'excepcions
justificades per la necessitat ajustar-se a les bases particulars o derivades del mateix
condicionat imposat a l'Alternativa Tècnica. No es deduïx en este cas que es tracte
d'una modificació conseqüència de les exigències establides en relació amb el projecte
d'urbanització de la dita alternativa. No té, per tant, el caràcter d'imprevisible; i b) no
s'adequa a les bases particulars pel que fa a la columna, segons el que preveu l'annex
IV-Prescripcions tècniques mínimes del projecte d'urbanització, apartat 2)-Obres
d'urbanització que s'han d'incloure en el projecte d'urbanització. Prescripcions
tècniques bàsiques que exigixen columna de polièster reforçat amb fibra de vidre
(P.R.F.V.), per la qual cosa no s'hi admet la columna metàl·lica.
3) Disposició de les columnes d'enllumenat públic en un sol lateral, i no a portell. Esta
variació deriva segons l'informe tècnic de 20 d'abril de 2011 de les exigències
imposades en el primer informe tècnic d'11 de març de 2011 (p. 15), per tal com el
licitador ha justificat en la documentació tècnica complementària presentada en
l'Alternativa Tècnica que, a causa de l'eficiència energètica projectada, la disposició de
les columnes pot ser unilateral (a un sol costat). La resta d'unitats d'obra d'este capítol
s'altera per les dites modificacions, amb menys metres lineals de cablejat elèctric,
menys m3 de rasa a l'haver d'excavar a un sol costat del vial, etc. Esta variació deriva
d'una exigència imposada en l'Alternativa Tècnica, per la qual cosa es considera
acceptable.
Les deduccions que hi cal aplicar serien, per tant, 14.967,78 € + 41.252,44 € =
56.220,22 € de PEM.
Açò suposa que s'ha de corregir la proposició juridicoeconòmica en els termes
següents:
PEM de la PJE del licitador
Diferències en l'ajust del PEM
PEM ajustat
13% gastos generals
6% benefici industrial
Subtotal PEC
Honoraris assistència tècnica externa
Honoraris redacció, direcció i tramitació
Subtotal
Gastos de gestió 1,75%
Subtotal
Benefici de l'urbanitzador 3%
Cost total de l'actuació, sense IVA
IVA 18%
Cost total de l'actuació, amb IVA

1.234.734,33 €
-56.220,22 €
1.178.514,11 €
153.206,83 €
70.710,85 €
1.402.431,79 €
18.000,00 €
23.570,28 € (2% / PEM)
1.444.002,07 €
25.270,04 €
1.469.272,11 €
44.078,16 €
1.513.350,27 €
272.403,05 €
1.785.753,32 €

S'han aplicat els percentatges de les distintes partides en els mateixos termes que
les bases particulars que regixen esta actuació.
Tenint en compte les superfícies referides en el projecte d'urbanització (text refós) a
què es referix l'acord de la Junta de Govern Local de 13 d'abril de 2011 (total unitat:
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84.664 m2; total illes edificables: 64.096 m2), la repercussió de càrregues
d'urbanització resultant és la següent:
Per m2 de sòl brut, IVA inclòs, 21,09 €/m2sb; per m2 de sostre, IVA inclòs, 55,72
€/m2t; per m2 de sòl net, IVA inclòs, 27,86 €/m2sn.
Les bases establixen que “s'atorgarà la màxima puntuació a l'oferta que presente el
preu més baix”, i que “es considerarà que l'oferta conté valors anòrmals o
desproporcionats (…); quan hi concórrega un sol licitador, sempre que el preu oferit
siga inferior al preu cert de licitació en més de 30 unitats percentuals”.
Amb vista a la puntuació de la proposició juridicoeconòmica i a la vista d'estes
correccions, l'import resultant obtingut suposa una reducció de 25,410 unitats
percentuals, que no aconseguix les 30 unitats percentuals, per la qual cosa no es pot
considerar desproporcionada de conformitat amb les bases particulars.
La base XXIV de les bases particulars, relativa a les garanties definitives que ha de
prestar el licitador, preveu que serà d'un 10 per 100 del valor de les càrregues
d'urbanització, impost sobre el valor afegit no inclòs, del programa d'actuació integrada
aprovat. En conseqüència, l'import serà de 151.335,03 euros.
S'assignen 20 punts del total de 30, tenint en compte que es deixen 5 punts per a cada
un dels altres dos aspectes que cal valorar en este criteri, que hi ha un sol licitador i
que la baixa aplicada és important respecte del tipus de licitació.
* Respecte de les condicions de pagament, sense interessos:
Es limita el concursant a aplicar la modalitat d'ajornament de pagament prevista en el
ROGTU (art. 429.1), per la qual cosa per tal com no hi ha ampliació del termini de
pagament de les quotes, el calendari de les quals preveu una quota inicial 0, més
després 10 quotes, una per cada mes d'execució de les obres, s'hi assignen 0 punts.
* Respecte de les condicions de finançament degudament sostingudes per entitat
financera:
Atés que no s'ha presentat cap condició de finançament, s'hi assignen 0 punts.
La valoració d'este criteri (màxim 30 punts segons les bases) és la següent: Per
l'oferta econòmica, 20 punts; per les condicions de pagament, 0 punts; per les
condicions de finançament, 0 punts; total, 20 punts.
b) Com que només es permet el pagament en metàl·lic perquè hi ha ja un
projecte de reparcel·lació, es valora en este apartat la major proporció de parcel·les
afectades els propietaris de les quals hagen donat suport a un candidat a agent
urbanitzador per al pagament en metàl·lic de conformitat amb la seua proposició
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juridicoeconòmica: 42,86 per cent (25,75 punts) de la valoració de la proposició
juridicoeconòmica.
Respecte de les adhesions, s'ha aportat un document en què s'identifica el nom,
cognoms, direcció, codi postal, DNI/NIF de cada propietari i la referència cadastral de
la respectiva parcel·la. S'hi ha aportat igualment la proporció que la dita adhesió
representa en relació amb la totalitat de propietaris de la unitat i amb la superfície
d'esta.
Ara bé, eixe document es referix a un preu oferit per esta empresa en una reunió de
propietaris celebrada el 29 de juny de 2010, relativa a una oferta d'Urbe, s'entén que
és Urbe Construcciones y Obras Públicas, SL, amb una repercussió de 26,97 € (IVA
Inclòs) per cada m2 de parcel·la neta.
La proposició juridicoeconòmica presentada té una repercussió per m2 de parcel·la
neta de 29,02 € (IVA inclòs)/ m2. De la proposició corregida per les raons tècniques
abans assenyalades, a l'empara del que disposa l'article 321.1 del ROGTU, se n'obté
una repercussió de 27,86 € (IVA inclòs)/ m2 de parcel·la neta.
En conseqüència, atés que les dites adhesions es referixen a una oferta que no
coincidix amb la proposició ara presentada pel licitador ni amb la proposició corregida
per l'Administració, s'assignen 0 punts a este criteri de valoració.
c) Major proporció de terrenys propis o d'associats que hagen de quedar afectes amb
garantia real inscrita en el Registre de la Propietat al compliment de les obligacions
especials d'edificació derivades de l'aprovació del programa.
Com que no hi ha obligacions especials d'edificació que es prevegen en les bases
particulars per a l'Alternativa Tècnica de Programa que s'ha de presentar, pel grau de
consolidació existent, este criteri de puntuació no s'aplica i, per tant, no es valora ni
puntua.
d) Compromisos financers per a l'execució de les obligacions complementàries
assumides voluntàriament i a costa seua per l'urbanitzador. Este criteri suposarà un
7,14% (4,25 punts) del valor total de la proposició juridicoeconòmica.
El licitador ha declarat de forma expressa que no ha assumit obligacions
complementàries enterament al seu càrrec i sense repercussió als propietaris, sense
que per tant s'hagen aportat compromisos financers per a garantir el compliment de
les dites obligacions. En conseqüència, s'assignen 0 punts.
El total de punts assignats a la proposició juridicoeconòmica corregida per
l'Administració, és el següent: 20 + 0 + 0 = 20,00 punts, sobre un total de 60 punts
previst en la base XVI, apartat 1.
Atés que, a més, el secretari general Eduardo Pozo Bouzas i l'interventor municipal
Gustavo Segura Huerta han emés un informe conjunt de data 6 de maig de 2011, del
qual es desprenen bàsicament dos qüestions:
A) Que el valor del sòl per a determinar les diferències d'adjudicació ha de referir-se al
moment actual, d'acord amb els valors estimats pels servicis tècnics municipals.
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Sobre este punt, l'arquitecte municipal ha revisat la valoració continguda en els
informes de 26 i 27 d'abril de 2011, per mitjà d'informe de 6 de maig d'enguany.
El dit informe tècnic, tenint en compte que hi ha terminis derivats de la base XI, apartat
1, de les bases particulars que regixen esta actuació que poden computar-se
conjuntament per superposició, estima que en el supòsit que s'esgotaren tots els
terminis, quan podria no ser necessàriament així, el còmput global del termini
d'execució del programa d'acord amb eixa base XI podria entendre's que no excedix
de dotze mesos.
De conformitat amb el Text Refós de la Llei del Sòl 2/2008 (disposició transitòria
tercera, apartat 3), en relació amb el que preveu l'Ordre ECO/805/2003, de 27 de
març, aplicant-hi el mètode residual estàtic obté un valor de 32,72 €/m2.
B) Que les modificacions que es plantegen respecte de l'esmentada proposició
juridicoeconòmica en els informes tècnics i jurídics del Departament d'Urbanisme
requerix una millor justificació, com pot ser l'acceptació prèvia per l'aspirant a
urbanitzador.
Amb este fi, requerit el licitador, va presentar el 10 de maig d'enguany un escrit en el
qual accepta íntegrament la modificació de la proposició juridicoeconòmica en els
termes, els conceptes i les quanties assenyalats en l'informe de 27 d'abril de 2011.
Atés que ni les bases generals ni les bases particulars establixen una puntuació
mínima que haja de superar la proposició juridicoeconòmica per a ser considerada, i
que hi ha a més un sol licitador i una sola proposició presentada, s'ha emés proposta
d'adjudicació d'acord amb els informes abans assenyalats, tot això amb subjecció a les
condicions establides en l'acord de la Junta de Govern Local de 13 d'abril de 2011 i en
el present acord, així com en les bases particulars i disposicions a què estes es
remeten. S'hi ha tingut en compte, així mateix, allò que s'ha acordat per la Mesa de
Contractació l'11 de maig d'enguany.
Vist el que disposen el Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei del Sòl; el Decret Llei 1/2008, de 27 de juny, del Consell, de
mesures urgents per al foment de la vivenda i el sòl; la Llei 16/2005, de 30 de
desembre, de la Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana; el Decret 67/2006, de
19 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i
Urbanística Valenciana (ROGTU), així com les altres normes aplicables, i vista la
proposta d'adjudicació de la Mesa de Contractació.
Sotmés a votació l'assumpte, el ple de la corporació, per quinze vots a favor
corresponents als membres dels grups PP i PSOE,
i cinc vots en contra
corresponents als membres dels grups EUPV i No adscrits, aprova el dictamen de la
comissió informativa i
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PRIMER.- Aprovar definitivament l'Alternativa Tècnica de Programa d'Actuació
Integrada per gestió indirecta de la unitat d'execució 47-la Sima, de sòl urbà
residencial, zona de vivendes unifamiliars aïllades, del Pla General d'Ordenació
Urbana de Llíria, promoguda per la mercantil Urbe Construcciones y Obras Públicas,
SL, amb el caràcter d'actuació de transformació urbanística de les previstes en el Reial
Decret Legislatiu 2/2008, en relació amb el Decret Llei 1/2008, la qual comprén
l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització de la dita unitat, així com la imposició
de quotes d'urbanització per finançar les noves càrregues d'urbanització resultants del
programa. Totes estes aprovacions queden supeditades al compliment de les
condicions assenyalades en els informes municipals que es troben en l'expedient, que
hauran d'incorporar-se al programa i al projecte d'urbanització en els termes següents:
A) Respecte del Programa d'Actuació Integrada per gestió indirecta:
1) S'han de complir per l'urbanitzador les condicions establides en l'acord de la Junta
de Govern Local de 13 d'abril de 2011. L'Ajuntament comunicarà als interessats la
resolució de les al·legacions presentades.
2) La memòria i el compte detallat i justificat de la imposició de les noves càrregues
d'urbanització (compte de liquidació provisional), on es desglossen individualment els
gastos que corresponen a cada parcel·la adjudicada en el projecte de reparcel·lació,
distribuïts de conformitat amb el calendari de liquidació de quotes d'urbanització durant
11 mensualitats, s'ha de corregir amb la quantitat de 265.221,12 €, en concepte de
diferències d'adjudicació a favor de l'Ajuntament de Llíria per l'excés de sòl cedit en
relació amb els drets d'adjudicació que li corresponien en la reparcel·lació i la parcel·la
finalment adjudicada de 4.374 m2, per la qual cosa se l'ha de compensar amb el total
de gastos que ha de sufragar com a propietari de la parcel·la adjudicada núm. 57.
La dita correcció en el compte de liquidació provisional per a tots els propietaris,
s'haurà de presentar per l'urbanitzador abans de la firma del contracte, per tal que se'n
faça la modificació.
3) Estes noves càrregues, indemnitzacions i compensacions substituïxen els saldos
del compte de liquidació provisional del projecte de reparcel·lació aprovat. Com que
l'import és superior a l'afecció que ja consta inscrita en el Registre, s'incrementarà en
el Registre de la Propietat l'afecció de cada parcel·la, com a càrrega real, per l'import
cautelar estipulat en el compte de liquidació resultant del programa, a l'empara del que
disposa l'article 181.2 de la LUV.
B) Respecte del projecte d'urbanització:
1) Hauran de complir-se les condicions establides en l'acord de la Junta de Govern
Local de 13 d'abril de 2011 i en els informes tècnics municipals que es troben en
l'expedient, basant-se en els quals es va declarar que l'alternativa tècnica de la citada
mercantil ha aconseguit la puntuació mínima. Abans de la firma del contracte,
l'urbanitzador haurà d'incorporar al projecte d'urbanització les modificacions que de
l'esmentat acord municipal i del present es deriven.
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2) En el requeriment dirigit al licitador el 21 de març de 2011 per esmenar determinats
inconvenients en el projecte d'urbanització de la seua alternativa tècnica, ja es va fer
constar que “les variacions econòmiques que, si escau, resulten de la dita esmena i
enllestiment del projecte, seran assumides per l'aspirant a urbanitzador sense poder
alterar la seua proposició juridicoeconòmica, per derivar d'insuficiències en el projecte
d'urbanització presentat, al no ajustar-se en alguns punts a allò que s'ha prescrit en les
bases particulars que regixen esta actuació integrada de la UE 47, i que són de
compliment obligatori per al concursant”, de manera que no es poden modificar les
càrregues com a conseqüència d'eixe requeriment municipal relatiu a qüestions
tècniques, ni tampoc les derivades de l'estimació total o parcial de les al·legacions
presentades durant la fase d'informació pública de la dita alternativa.
Atés que arran d'això s'han hagut de reajustar partides del pressupost d'execució
material, l'urbanitzador haurà de presentar a l'Ajuntament, abans de la firma del
contracte, el pressupost ajustat al nou estat de mesuraments del projecte
d'urbanització modificat, per a poder certificar les obres i fer la supervisió correcta de
l'execució d'acord amb un document tècnic actualitzat i definitiu.
3) Per a la construcció de la nova xarxa mallada d'aigua potable és necessari
augmentar el diàmetre de la conducció dins d'esta unitat 47 i a més en els trams que
discorren per les unitats d'execució 42, 44, 45 i 46 perquè resultaran directament
beneficiàries de la nova instal·lació. En conseqüència, paral·lelament al desplegament
d'esta actuació urbanitzadora de la UE-47, s'haurà de determinar el cost d'instal·lació
d'eixe tram intermedi de la conducció general d'aigua potable i establir el cànon
corresponent per a finançar l'execució d'eixes obres complementàries.
SEGON.- Adjudicar definitivament l'execució del Programa d'Actuació Integrada per
gestió indirecta de la unitat d'execució 47-la Sima de sòl urbà residencial, zona de
vivendes unifamiliars aïllades del PGOU de Llíria, a la mercantil Urbe Construcciones y
Obras Públicas, SL, que queda supeditada al compliment de les condicions establides
en el present acord.
TERCER.- L'import de les càrregues d'urbanització pel qual es realitza l'adjudicació és
d'un milió set-cents huitanta-cinc mil set-cents cinquanta-tres euros amb trenta-dos
cèntims (1.785.753,32 €), IVA inclòs al tipus impositiu del 18%, respecte del qual
s'hauran de complir estes condicions:
a) En el dit import s'inclouen les obres d'urbanització de tota la unitat d'execució 47 i
les corresponents connexions exteriors, excepte l'aigua potable, que queda subjecta al
que preveu l'acord primer anterior.
b) Qualsevol increment de càrregues ha d'estar justificat en causes objectives
imprevistes i ha de ser aprovat prèviament per l'Ajuntament.
c) Els costos estimats de control que ha de contractar l'Ajuntament de Llíria, que
segons les bases particulars són de 18.000 euros, més IVA, hauran de ser ingressats
en la Tresoreria municipal en el termini que s'indique en el requeriment municipal que
al seu moment es dirigisca amb esta finalitat a l'urbanitzador.
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d) El coeficient de canvi queda fixat en el 35,33% per al pagament en terrenys de les
càrregues d'urbanització.
QUART.- La garantia definitiva, per import de 151.335,03 euros, s'ingressarà per
l'urbanitzador en la Tresoreria municipal en el termini màxim de 15 dies hàbils,
comptats des de la notificació del present acord d'aprovació i adjudicació del
programa, per qualssevol dels mitjans a què es referixen les bases particulars que
regixen l'actuació (base XXIV.3). En cas d'aval, serà un aval bancari solidari, amb
renúncia al benefici d'excussió, de vigència indefinida i executable al primer
requeriment municipal.
Abans de la firma del contracte s'hauran d'ingressar també els gastos a què es
referixen les bases particulars (base XXVI), incloses les taxes previstes en la base
XXVII de l'Ordenança municipal reguladora de les bases generals per a la programació
d'actuacions integrades per gestió indirecta.
CINQUÉ.- Els terminis d'execució i desplegament del Programa d'Actuació Integrada
seran els previstos en les bases particulars, i l'urbanitzador quedarà sotmés al règim
de penalitzacions per incompliment contingut en les dites bases. Per a l'execució de
les obres d'urbanització el termini serà de deu mesos comptats des de l'inici, per tal
com està així previst en les bases.
L'execució de les obres es realitzarà amb subjecció al que establixen les bases
particulars (base X i concordants), als informes tècnics municipals sobre el projecte
d'urbanització d'esta unitat, dels quals ja té còpia l'agent urbanitzador, havent d'aportar
este els informes favorables de les companyies explotadores dels distints servicis
públics (energia elèctrica, aigua potable, telefonia, gas, etc.), i havent de realitzar-se
els punts de connexió a les xarxes existents de forma consensuada amb l'Ajuntament
de Llíria.
SISÉ.- Requerir l'urbanitzador perquè en el termini d'un mes comptat de la mateixa
manera que en el punt 6é anterior, comparega davant de l'Ajuntament de Llíria per
subscriure el contracte de programació, després de l'acreditació prèvia de l'ingrés de la
garantia definitiva i de tots els altres gastos abans referits.
El contracte es redactarà per l'Ajuntament i s'ajustarà en el format i contingut al que
s'aplica habitualment en altres actuacions integrades, amb les modificacions que es
deriven del que establix el present acord.
SETÉ.- Notificar el present acord als interessats, tot informant-los del dret que els
assistix de recórrer en ulterior via contenciosa tant contra el programa com contra els
actes que es produïsquen en aplicació d'este, basant-se en el fet que este no s'ajuste
a dret (art. 166.5 LUV).
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HUITÉ.- Remetre certificació del present acord i còpia de les actuacions a la
conselleria competent en matèria d'urbanisme, i publicar anunci en els diaris oficials a
què es referix l'article 132 de la LUV i en el Butlletí Oficial de la Província i en el
DOCV, que done compte de l'aprovació i adjudicació del programa.
NOVÉ.- Facultar la Junta de Govern Local i la regidoria delegada d'Urbanisme per
adoptar totes les resolucions que siguen necessàries per a l'execució del present
acord en tots els termes.
------------------------------------------------------------

Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:

-Sr. Alfred Rodilla.
Hem llegit l'informe preceptiu tant del secretari com de l'interventor relatiu a este punt i
hi ha unes conclusions. En llegiré la primera que diu que el valor del sòl que es prenga
com a referència amb la finalitat de determinar les diferències d'adjudicació que es
deriven de la reparcel·lació siga coincident amb els valors estimats pels informes dels
tècnics municipals als efectes de determinar l'import corresponent en el pagament en
terrenys de les càrregues d'urbanització, i els esmentats valors han de referir-se al
moment actual. Això per un costat. I hi ha alguna cosa més. Després hi ha un segon
punt, per no estendre'm més, que diu que si finalment i a pesar de l'advertència
realitzada sobre la necessitat actuació del valor del sòl es decidix continuar amb la
tramitació del programa mantenint el valor del sòl en els 5,43 € el metre quadrat, i amb
la independència de les responsabilitats que se'n puguen derivar, és necessari advertir
que en el pressupost de l'any 2011 no hi ha cap consignació pressupostària per donar
cobertura a la quantitat que ha d'assumir l'Ajuntament per a afrontar el pagament en
metàl·lic de càrregues d'urbanització, per això s'informa de la inexistència de crèdit
adequat i suficient per a això, la qual cosa indica que, a l'efecte dels articles tal, tal, tal,
obliga a la intervenció a formular la corresponent objecció a la legalitat. El tercer punt
diu que, en relació amb les modificacions de les proposicions juridicoeconòmiques que
es plantegen en els informes tècnics i jurídics del departament d'Urbanisme, és
necessari la millor justificació de les dites correccions en els termes que s'assenyalen
en la consideració huitena del present informe.
La pregunta que fem a l'equip de govern és si efectivament el que demanen els
informes tècnics de l'Ajuntament, tant l'interventor com el secretari, s'ha esmenat.
- Sr. Francisco García.
Recorde el principi d'este mateix punt el juliol de l'any passat, quan deien que una
sèrie de coses no es complirien. Una de les quals era que es va prometre que seria un
preu tancat a l'inici del procediment, segons informava l'oficina AMIGU, i pareix que en
esta adjudicació no es complirà ni el que es va estipular ni l'oferta que es va presentar
al seu moment, perquè crec que està al voltant d'un euro més per metre quadrat el que

Secretaría General

13/57

M.I. Ajuntament de Llíria

Ciutat de la Música

Plaça Major 1, 46160, Llíria
962798282  962790796
www.lliria.es
secretaria@lliria.es
Secretaria General

hauran de pagar els propietaris per una sèrie de coses de què anirem parlant.
Igualment, en aquell moment una sèrie de propietaris van demostrar a través d'uns
escrits que no estaven d'acord amb este procediment, amb este model d'urbanització,
que hi tenien una altra proposta alternativa. Però al final este equip de govern els va
fer un ultimàtum, que urbanitzaven o urbanitzaven; no hi havia una altra opció.
Ultimàtum que també va tindre el suport de l'oficina AMIGU i d'uns quants "palmeros"
que tenen al voltant que els han animat a fer el mateix, i hui ens porten a esta
aprovació en què d'entrada ja hi ha un increment de preu del que es va estipular o del
que es va prometre al seu moment als veïns i propietaris. Quant al tema de les
adhesions una de les coses que es va plantejar en les bases particulars i que pareixia
que quedaria clara, nosaltres en el ple ja vam dir que hi teníem una sèrie
d'inconvenients i que veuríem com queda el tema de les adhesions, i per això déiem
que possiblement no es podien tindre en compte, i així pareix que ha sigut. En un dels
informes de la secretaria i la intervenció ho diu molt clar, que basant-se en el que s'ha
presentat, la documentació i tot el que s'ha fet en principi, no es reconeixen eixes
adhesions, i diu que en conseqüència ha de concloure's que no hi ha cap suport dels
propietaris a l'actual proposició juridicoeconòmica presentada per la mercantil URBE,
quant a la informació i a la documentació que s'hi ha presentat. Quant a l'informe
tècnic d'adjudicació, a més que no s'ha mantingut el preu que es va dir als propietaris,
cosa que vam dir nosaltres al principi que podia haver-hi modificacions i retaxacions, ja
hem vist a penes entrar per fer l'aprovació que ja hi ha una modificació que pot ser
externa. ¿Que no hi siga responsable directament l'Ajuntament, sinó que siga per un
condicionament extern? Sí, però sí que es complix allò que nosaltres vam dir que era
una possibilitat que hi havia clara i real en aquell moment d'haver-hi uns increments de
preu, i que efectivament van haver de pagar els propietaris, en principi un euro. Quant
a l'informe de les valoracions, entenc que en l'informe que fa posteriorment el tècnic
d'administració general del dia 11 de maig diu que pareix que de les càrregues
imputables i el preu final del sòl ix un preu positiu de cara a l'Ajuntament; o siga, que al
final l'Ajuntament no ha de pagar, ingressarà 142.134. És un dels punts que ens
agradaria que aclariren, perquè pareix que serà eixa la quantitat final i no els preus
inicials que hi havia en l'informe. Cal dir que el preu final i el preu que es parla
d'increment d'un euro podia haver sigut major, el que passa és que en les
modificacions que proposen els tècnics municipals hi ha una sèrie de reconsideracions
a les unitats d'obra, sobretot en els ferms i paviments en què pareix que hi ha una
baixa que també es deduïx. Hi ha una baixa i una reducció en el nombre de llums, que
passen de 68 a 88, que pareix que està justificada; però també hi ha una disminució
en el pressupost general i una proposta de canvi de columna que al final no es fa i es
deixa tal com estava, i també en la disposició de les columnes hi ha un estalvi
econòmic en el pressupost que era deixar-les només a un costat i no als dos, es deixa
de col·locar el cable a un costat, la qual cosa havia d'haver sigut un estalvi. Tant
col·locar els fanals a un costat, com reduir els fanals, com reduir el paviment i el ferm
havien de ser unes disminucions que havien d'haver redundat en els propietaris. Eixes
reduccions s'han aplicat en els pressupostos, en l'execució material, i encara així,
aplicant eixes reduccions que havien d'haver anat directament als propietaris, han de
pagar un euro més. Entenem que, a part del model que han utilitzat per a urbanitzar la
Sima i altres, al final es complix el que nosaltres vam dir, que no hi ha legalment suport
de propietaris perquè no es preveu en la proposició de l'adjudicació, no puntua, a més
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no podia perquè no s'ajusta a la proposició que va fer l'empresa al seu moment, si va
proposar 27 € al final la va fer de 29 €, no hi ha finançament per als propietaris, hi ha
un preu a l'alça, hi ha modificacions, cosa que al seu moment vam advertir i sobretot
no hi ha una puntuació mínima en les bases particulars, la qual cosa vol dir que
qualsevol empresa que s'hi haguera presentat i haguera proposat un preu determinat
complint mínimament eixes bases s'ho hauria portat, el preu podia haver sigut de 27
de 29 o qualsevol que no haguera superat el preu de licitació. Per tant, entenem que
s'ha enganyat els propietaris, no s'ha complit el que al seu moment se'ls va dir.
L'oficina AMIGU ha fracassat estrepitosament perquè no ha complit res del que es va
dir al seu moment, i fins els qui han estat encoratjant són part responsable que hui els
propietaris en esta adjudicació d'inici hagen de pagar un euro més d'eixa urbanització.
-Sra. Remedios Mazzolari.
L'últim ple de la legislatura, voldria començar-lo positivament. I vull donar l'enhorabona
als propietaris de la Sima i les gràcies a tots els veïns de la urbanització per la seua
paciència. la Sima ja ho ha aconseguit, ha aconseguit posar-se en marxa: per fi els
seus veïns veuran fet realitat el son de tindre urbanitzada la seua urbanització, un son
que va començar a caminar l'any 1995. Esta és la primera urbanització en què
l'Ajuntament va treballar per urbanitzar-la. És xicoteta, tot just 65.000 metres quadrats
de sòl, una urbanització on la voluntat ferma d'urbanitzar era i és majoritària. Setze
anys després de l'inici, en compte de desmoralitzar-se, més del 71% dels propietaris
han manifestat a l'Ajuntament per escrit que volen urbanitzar. Es tracta d'una
urbanització en què s'ha hagut de treballar en solucions concretes a la mesura de les
seues necessitats específiques, tal com consta en els diferents informes tècnics,
informes que es pronuncien en sentit favorable a la proposta d'adjudicació de les obres
d'urbanització que hui se sotmet a l'aprovació del ple, proposta que per descomptat
compta amb el suport del grup del Partit Popular. Com ja saben els veïns de les
urbanitzacions, el Partit Popular està i estarà al seu costat per a urbanitzar i fer de les
urbanitzacions un lloc habitable amb totes les condicions d'un barri més de Llíria. Ja he
dit abans que els informes tècnics són en sentit favorable, en cas contrari no estaríem
proposant-ne l'aprovació al ple. L'informe del secretari i de l'interventor és tan
exhaustiu i complet que si vostés se l'han llegit tot quasi es podria dir que han fet un
curset intensiu sobre determinats articles tant del ROGTU com de la LUV. Este informe
acaba dient, i els ho llegiré literalment: La viabilitat jurídica de l'expedient sotmés a
informe queda en conseqüència sotmesa al compliment dels requeriments
assenyalats. Efectivament, hi ha uns requeriments assenyalats en el segon i tercer
apartats de les conclusions, requeriments que estan esmenats, contestats, justificats i
explicats amb tot tipus de detall en els informes que després d'este s'han emés pels
tècnics del departament d'Urbanisme. L'informe jurídic del secretari i de l'interventor,
que és del 6 de maig, només advertix de determinats aspectes que han de tindre's en
compte per a adjudicar amb garanties legals d'estar fent-ho bé. Advertències que com
no podia ser d'una altra manera han sigut ateses, tal com consta en l'informe tècnic
posterior de l'11 de maig. Amb açò crec contestar al grup del PSOE. A l'Ajuntament,
deia vosté Sr. García, que li ix un saldo positiu. Efectivament, l'Ajuntament hi entra
com un propietari més i hi aporta 13.700 metres quadrats de parcel·la inicial i en
resulta adjudicatari només de 4.300; llavors paga càrregues d'urbanització per eixos
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4.300 i cobra les indemnitzacions per diferències d'adjudicació com la resta de
propietaris en les mateixes condicions i el compte final ix positiu, ho explica l'informe
del tècnic d'administració general. La plica juridicoeconòmica s'ha modificat i s'ha fet a
l'empara de l'article 321 del ROGTU perquè per l'interés general s'hi han introduït
modificacions que es basen en causes imprevistes i sense contradir les bases
particulars. Ningú no podia saber que s'anava a aprovar un Reial Decret pel qual es
canvien les condicions d'execució de la instal·lació elèctrica, Sr. García, Reial Decret
aprovat el juliol del 2010 de compliment obligatori i reafirmat per la Conselleria
d'Infraestructures amb data 11 de març del 2011, fa a penes dos mesos i que suposa
un augment del preu d'obra, raó per la qual el candidat a agent urbanitzador no ha
pogut respectar el preu que va donar als propietaris al juny del 2010, i la qual cosa
evidentment ha suposat que en eixe apartat la puntuació obtinguda siga zero, perquè
els propietaris van donar el seu suport a un preu i no a este altre. També s'ha aprovat
la normativa d'eficiència energètica que suposa una minoració en el preu, i com bé
diuen el secretari i l'interventor en el seu informe, no es pot cobrar als propietaris el
que no s'executarà. Esta normativa d'eficiència energètica és de compliment obligatori,
tant és així que en el nucli urbà estem treballant en una auditoria lumínica per adaptar
els llums existents a esta nova norma. Queda clar que els motius del canvi de la plica
no és fruit d'una voluntat arbitrària: sostindre això és faltar a la veritat. Els canvis vénen
donats al sotmetre el projecte a la normativa recent de compliment obligatori i que en
este cas comporta abaixar el preu presentat per l'empresa que inicialment era de
29,20 € metre quadrat i hui en esta adjudicació passa a ser de 27,86 € metre quadrat,
la qual cosa va en clar benefici dels propietaris i que això li parega malament, Sr.
García, no ho entenc. La veritat és que el preu d'adjudicació és de 27,86 € metre
quadrat de sòl, IVA inclòs, i este preu està molt lluny del que deia vosté en el ple de
juliol quan afirmava ací mateix que estaria en més de 40 € per metre quadrat.
Afirmació que va crear intranquil·litat i desassossec innecessari als propietaris de la
Sima, Sr. García. Jo li pregunte, què guanya vosté amb estes afirmacions? Es va
equivocar o va mentir als veïns? Li pregue que em conteste en el pròxim torn de
paraula. El mes passat li ho vaig preguntar i no vaig obtindre resposta. Qui li ho
pregunta sóc jo, però qui li ho pregunta cada dia des de fa uns mesos són els veïns de
la Sima. Per respecte a ells, alguns hui ací presents, espere la seua resposta.
Obert el segon torn de debat per la presidència, hi intervenen:
-Sr. Alfred Rodilla.
A nosaltres ens agradaria aclarir este tema, perquè tant l'interventor com el secretari
van deixar de forma clara que efectivament les afirmacions que fa el departament
d'Urbanisme en l'aspecte tècnic i les que fa el Partit Popular com a conseqüència
d'eixes afirmacions del departament tècnic. M'agradaria que deixara constància en un
informe que efectivament s'han complit eixos requeriments, perquè en un moment
determinat, si una part tècnica de l'Ajuntament emet un informe i finalment l'aclarix un
altre informe d'una altra part de l'Ajuntament, vol dir que és convenient que tots els
despatxos tècnics de l'Ajuntament vagen en la mateixa direcció. Ens quedaríem
convençuts si efectivament hi haguera eixe informe tant de l'interventor i del secretari
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dient que cada un dels punts que han marcat en el seu informe han quedat ben clars,
però que siguen ells. És el que li demanem, Sr. alcalde, que s'aclarisca esta qüestió.
El Sr. secretari sol·licita la paraula a l'efecte de formular un aclariment. L'alcalde
president concedix la paraula al secretari.
- Sr. secretari.
En relació amb el compliment dels condicionants assenyalats en l'informe conjunt
emés per la secretaria i la intervenció sobre la proposició juridicoeconòmica del
programa d'actuació integrada de la UE-47 la Sima i en relació amb la intervenció del
portaveu del grup municipal Socialista, s'ha d'indicar que en l'acta de la sessió de la
mesa de contractació del programa en què a més de l'alcalde president, la regidora
delegada d'Urbanisme, el tècnic d'administració general del departament d'Urbanisme
també formaven part l'interventor i el funcionari que els parla, es va donar compte dels
informes emesos pel departament d'Urbanisme en relació amb els requeriments
formulats en l'informe. En vista d'eixos requeriments, la mesa de contractació va
acordar per unanimitat considerar esmenades les deficiències referides a l'informe
conjunt de l'interventor i del secretari general de data 6 de maig del 2011. Com a
membre de la taula, jo personalment vaig votar este punt, i no es considerà necessari
emetre un nou informe sinó que amb l'examen de l'expedient i dels informes
incorporats i el nostre vot en la mesa de contractació consideràvem que estava
esmenat.
El Sr. interventor sol·licita la paraula per formular-hi un aclariment.
- Sr. interventor.
L'informe de 6 de maig concloïa un inconvenient de legalitat si es continuava
l'expedient tal com estava en eixe moment quan es va emetre l'informe. Bàsicament
per dos motius des del punt de vista d'intervenció. Un, que no es veia correcte que la
valoració del sòl de les parcel·les que l'Ajuntament tenia amb la finalitat d'adjudicació
mantinguera el valor de 5,43 de l'any 95. I el segon motiu era que si es continuava
l'expedient amb eixa valoració, l'Ajuntament havia de pagar una quantitat econòmica
d'aproximadament uns huitanta mil euros, i no disposàvem en el pressupost municipal
de cap d'aplicació pressupostària per a donar-hi cobertura. Evidentment, aprovar un
expedient on hi haja obligacions contretes sense tindre consignació pressupostària és
un supòsit de nul·litat absoluta. Després d'eixe informe i arran dels requeriments
realitzats tant per secretaria com per intervenció, s'han emés nous informes pel
departament d'Urbanisme, s'ha modificat la proposta del compte de liquidació
provisional i s'ha adaptat la valoració del sòl de 5,43 a la valoració que va realitzar
l'arquitecte, al voltant d'uns trenta euros, no en recorde la xifra exacta. I la parcel·la
municipal adjudicada en compte d'haver de pagar al voltant de 85.000 €, ha de cobrar
uns cent quaranta mil euros.
Per tant, s'esmena tant el defecte de valoració de l'any 95 com el defecte de no
existència de consignació pressupostària, perquè no cal pagar sinó que cal ingressar.
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- Sr. Francisco García.
Jo volia aclarir que la Sima continua sent una víctima més de la seua oficina AMIGU, a
la que vosté té tanta estima. Jo no vaig dir res dels quaranta euros, perquè he estat
llegint l'acta i no vaig dir res d'això. El que diré, i que conste en l'acta, és que s'haurien
pogut estalviar entre un 30 i un 40% els propietaris si hagueren aplicat un altre model a
l'hora d'urbanitzar en el que s'haguera considerat les àrees semiconsolidades,
s'haguera mirat que els servicis existents no es tornaren a pagar. Són coses que
vostés tenen ganes de tornar-los a fer pagar als propietaris, i si ells tenen ganes de
pagar-ho, que ho facen. He de dir-li que al final no s'ha complit res del que es va dir al
seu moment: ni en el preu tancat que era una de les coses que prometien i que tant es
deia per part de l'oficina AMIGU i de la gent que ha anat fent proxenetisme de l'oficina.
També es deia que es donaria un finançament i al final hem vist que per part d'una
empresa la cosa està molt ajustada i el preu també. Com ha de donar finançament? Ja
farà prou si fa l'obra i s'ajusta a les unitats d'obra i al que ha d'executar. Si a més hi ha
una modificació en l'àmbit de la normativa que hi ha de fer un increment de preu, com
ha sigut en este cas: és el que nosaltres déiem en aquell moment. Vostés deien que
això es produiria, però el temps ens ha donat la raó. Hi ha hagut una modificació clara i
concreta i després s'han fet unes modificacions a instància de l'Ajuntament, que era el
que nosaltres déiem, que o bé es feien modificacions que estaven justificades i en este
cas s'han justificat tant les que ha fet l'Ajuntament en el tema de reduir el nombre de
llums, del ferm i del paviment. Són coses que s'han reduït: eixe preu, si s'haguera
descomptat del preu que havien de pagar, possiblement haurien d'haver pagat 2 o 3
euros menys, però això no s'ha fet. A més, com que han tingut un altre problema, que
sí que hi ha hagut una modificació que nosaltres déiem que era possible i s'ha
demostrat que s'ha fet realitat, resulta que hauran de pagar prop d'un euro més. Açò al
principi, veurem si després hi ha una retaxació com pareix que en alguna altra
urbanització pot passar. Això no se sap. Ara, si comencen a picar i apareix alguna altra
cosa, veurem què passa. Esperem que no i que els propietaris es queden en eixe
preu. Nosaltres entenem que en el tema del valor del canvi ha quedat prou clar en
l'informe que al final hi ha una quantitat positiva, que és el que marcaven el Sr.
interventor i el Sr. secretari i que queda prou clar en l'informe que s'ha fet
posteriorment. Per tant, no hi tenim res a dir i ens pareixen bé les reduccions que
s'han fet d'algunes de les partides, encara que nosaltres pensem que s'haurien d'haver
fet abans, i tot el que siga en benefici del propietari sempre estarem al costat perquè
es faça. Ara bé, nosaltres entenem que si esta urbanització s'haguera fet en este
model possiblement hauria costat entre un 30 o un 40% menys al propietari. Vostés hi
han utilitzat este sistema, la majoria de propietaris hi estan d'acord. Bé, no és el nostre
model. Cal buscar el màxim benefici de cara al propietari. Vostés volen tirar endavant
esta unitat d'actuació, no és la forma ni el model perquè al final el sobrecost que ha
hagut d'un euro, esperem que quede ací i no siga molt superior i per tant les
modificacions que s'hagen de fer sempre estaran justificades; si no no podrien
aprovar-se ni portar-les al ple. Nosaltres no hem faltat mai a la veritat sinó que
detallàrem al seu moment tot el que enteníem que no s'hi compliria, el preu tancat, el
finançament, que podia haver-hi modificacions i que podia haver retaxacions. De
moment no n'hi ha perquè és l'adjudicació inicial, però n'hi pot haver, està estipulat per
llei i és així. Eixa informació al seu moment no es va donar amb claredat als propietaris
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i veïns de la Sima ni d'altres urbanitzacions que en aquell moment es van tramitar, és
el que deixàrem ben clar. Per tant, nosaltres continuem ratificant que volem que
s'urbanitze, que la gent visca en condicions, però no a qualsevol preu ni de qualsevol
manera. Que es faça i que coste el mínim possible a les butxaques dels nostres veïns i
veïnes.
- Sra. Remedios Mazzolari.
Sr. Rodilla el dubte plantejat crec que ha sigut prou aclarit, espere celebrar el suport
del grup Socialista. Sr. García, pareix que no té resposta clara i convincent, no negue
el que va dir, vosté va dir en este ple, i alguns propietaris estan ací presents i també
estaven al mes de juliol, que el preu de les obres d'urbanitzar seria de 40 € per m2. I si
no es va equivocar, va mentir als veïns, Sr. García, perquè no és de 40€ per m2, les
modificacions estan justificades i vénen donades per imprevistos normatius de
compliment obligatori. Sr. García, si es va equivocar, ja li ho he dit unes altres
vegades: rectificar és de savis. I hui tenia una gran oportunitat per fer-ho i demanar
disculpes als veïns a qui no els va dir la veritat. Si les seues afirmacions no eren fruit
d'un error de càlcul, vosté mentia als propietaris. Sr. García, jo també tinc eixa acta,
els propietaris estan ací presents, alguns d'ells van estar presents al mes de juliol i
vosté va dir que el preu seria de 40 € per m2. Des del Partit Popular ho tenim clar,
volem que les urbanitzacions de Llíria compten amb carrers asfaltats, voreres,
enllumenat públic, jardins, zones d'oci i esbargiment per als seus veïns, aigua potable,
telèfon, instal·lació de gas i, per descomptat, clavegueram; tot en condicions.
Treballem al costat dels propietaris. Nosaltres sí que volem que s'urbanitzen les
urbanitzacions de Llíria, treballem com ho hem fet fins ara i continuarem fent-ho
malgrat tot. Sr. García, el seu model d'urbanitzar ja el coneixem i el vam patir en este
poble, i si no li recorde les retaxacions que van tindre les obres que vosté va portar
quan en va ser responsable. Li puc recordar el carrer de Juan Izquierdo, el carrer de la
Unió, Montjarque que la va adjudicar vosté a 7,40 i va acabar en 12,81. Eixe és el seu
model de gestió. Nosaltres volem que les urbanitzacions siguen un barri més de Llíria i
dotar-les de tots els servicis. Vull acabar felicitant els veïns de la Sima. Encara que ja
ens han donat una bona lliçó de paciència, els demanem que continuen tenint-la
perquè l'execució de l'obra de segur que porta alguna molèstia, però la recompensa
mereix un últim esforç per part de tots. Enhorabona i gràcies per estar ací.
El Sr. Rodilla sol·licita aclarir el sentit del seu vot.
-Sr. Alfred Rodilla.
A més de ser una bona lectora, que ho és, ho explicarem com ha dit la companya del
Partit Popular. Hem demanat una explicació, els tècnics de l'Ajuntament tant el
secretari com l'interventor s'hi han pronunciat en una direcció. Un aclariment tècnic en
el ple i, per tant, evidentment canviarem el sentit del vot d'abstenció. Sent coherents
amb el que votàrem el passat mes de juliol, hi votarem a favor.
-Sr. alcalde.
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Abans de passar a votar voldria dir en primer lloc que vull donar les gràcies a tots els
veïns de la Sima pel seu constant treball, la paciència que han tingut perquè siga una
realitat este procés d'urbanització. Els veïns de la Sima han confiat en nosaltres, han
treballat al nostre costat en un exercici de coresponsabilitat per aconseguir arribar a
una meta comuna que és ni més ni menys que la d'urbanitzar les nostres
urbanitzacions perquè es convertisquen en zones residencials de qualitat. Des de
l'equip de govern volem donar l'enhorabona a tots els veïns de la Sima perquè han
aconseguit l'aprovació i adjudicació definitiva del PAI de la UE-47-La Sima del Pla
General de Llíria: un pas més per fer realitat un projecte de majoria indiscutible per a la
ciutat. Gràcies a l'esforç de tots els veïns junt amb l'Administració local aconseguirem
fer de Llíria un municipi més habitable amb zones residencials de primera, amb tots els
servicis necessaris per a millorar la qualitat de vida de tots i cada un dels nostres
veïns. El Partit Popular aposta pel desenrotllament de les urbanitzacions. En esta línia
continuarem treballant perquè totes les nostres urbanitzacions siguen un barri més de
Llíria, i amb una progressiva urbanització d'estes a través de l'oficina AMIGU els
garantirem totes les condicions de servicis i millores que comporta.

ECONOMIA, HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMICA, RECURSOS HUMANS I
ESPECIAL DE COMPTES.

3.- DICTAMEN RELATIU A L'APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST
7/2011: SUPLEMENTS DE CRÈDITS FINANÇATS PER BAIXES PER ANUL·LACIÓ.
El ple de la corporació procedix al debat i a la votació del dictamen aprovat per la
Comissió Informativa d'Economia, Hisenda, Promoció Econòmica, Recursos Humans i
Especial de Comptes el 12 de maig de 2011:
Vista la memòria justificativa de data 19 d'abril, per la qual es proposen suplements de
crèdit finançats amb càrrec a baixes de crèdits del Cap. VI de Gastos de “Inversions
reals” que es corresponen amb crèdits no compromesos d'aplicacions pressupostàries,
les dotacions dels quals s'estimen reductibles sense pertorbació de la prestació dels
servicis públics, tenint en compte els articles 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes locals, i 35, 36, 37, 38, i 49, 50 i 51
del Reial Decret 500/1990 de 10 d'abril, pel qual es desplega el capítol primer del títol
sisé de l'esmentada llei, i les bases números 11, 12 i 15 de les d'execució del
pressupost.
Sotmés a votació l'assumpte, el ple de la corporació, per deu vots a favor
corresponents als membres del grup PP, i deu abstencions corresponents als
membres dels grups PSOE, EUPV i No adscrits, aprova el dictamen de la comissió
informativa i

ACORDA:
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PRIMER.- Aprovar l'expedient número 7 de modificació del pressupost de 2011 per
mitjà de suplements de crèdit finançats amb baixes de crèdits del Cap. VI de Gastos
de “Inversions Reals” que es correspon amb crèdits no compromesos d'aplicacions
pressupostàries, les dotacions del qual s'estimen reductibles sense pertorbació de la
prestació dels servicis públics que impliquen una variació pressupostària de 37.047,28
amb el detall següent:
ORG

FUN

ECO

990

234

6325210

700
990
702

23100
920
3360

6190005
6321811
6221311

NOM PARTIDA
F.E.E.S.L/Rehabilitació
façana Casa de la Joventut
Rehabilitació vivendes
municipals
Edificis municipals
P.H.A Adquisició d'immobles
TOTALS

IMPORT

IMPORT

RTGG

BAIXES

32.100,27
4.947,01
15.116,70
21.930,58

RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL
1 GASTOS PERSONAL
2 GTOS.EN BÉNS I
SERVICIS
3 GASTOS FINANCERS
4 TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
6 INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE
CAPITAL
8 ACTIUS FINANCERS
9 PASSIUS FINANCERS
TOTAL

SUPLEMENT
CRÈDIT
CRÈDIT
EXTRAORDINARI
0,00
0,00
0,00

TOTAL
0,00
0,00

0

0,00
0

0

0,00
37.047,28

0,00
0,00

0,00
37.047,28

0,00
0,00
0

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

0,00
0,00
0,00

SEGON: Que una vegada l'expedient siga aprovat pel ple de la corporació, si és
procedent, almenys per majoria simple, es faça tràmit a l'expedient amb subjecció als
mateixos tràmits i requisits que el Pressupost General, i serà així mateix d'aplicació,
per a l'expedient de concessió de suplements de crèdit, les normes sobre publicitat,
reclamacions i informació a què es referix l'article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el TR de la LRHL

Després de proclamat l'acord i llegit el punt del dia es produïx una interrupció en el
debat. Pel Sr. Cotanda s'invoca una qüestió d'ordre i se sol·licita que es tinga
constància que acaben de rebre amenaces.
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Per la Sra. Agustí s'indica que han sigut amenaçats pels veïns de la Sima.
Pel Sr. alcalde s'indica que no se n'ha adonat ja que estava llegint, i que si ho haguera
sentit ho hauria parat amb total seguretat.
Pel Sr. secretari general se sol·licita que s'aclarisquen els termes de la qüestió.
Pel Sr. Cotanda s'indica que com a portaveu del seu grup vol que conste en l'acta que
ens han dit els veïns que han eixit per la porta que ens esperen al carrer.
Pel Sr. García s'indica que ell també desitja fer constar en l'acta que s'han rebut
amenaces.
4.- DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13
REGULADORA DE LA TAXA PER L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA EN DETERMINADES VIES PÚBLIQUES (ORA).

El ple de la corporació procedix al debat i a la votació del dictamen aprovat per la
Comissió Informativa d'Economia, Hisenda, Promoció Econòmica, Recursos Humans i
Especial de Comptes el 12 de maig de 2011:
Vists els antecedents de l'expedient que se seguix per a la modificació de l'Ordenança
reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en
determinades vies públiques de la ciutat.
Atés que la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local i la
prestació d'un servici públic que es referisca, afecte o beneficie de forma particular el
subjecte passiu, quan no es preste o es realitze pel sector privat, n'estiga establida o
no la reserva a favor del sector públic d'acord amb la normativa vigent, genera una
contraprestació pecuniària de dret públic que es concreta en una taxa, de conformitat
amb el que disposa l'article 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (d'ara en
avant RDL 2/2004).
Atés que la modificació de l'ordenança consistix, d'una banda, en una actualització de
les tarifes corresponent a l'increment experimentat per l'índex de preus al consum
(IPC) de febrer de 2008 a febrer de 2011.
Vist el que disposa l'article 16 del RDL 2/2004 sobre modificació de les ordenances
fiscals, així com el procediment disposat amb este fi en l'article 17 de l'esmentat cos
legal.
Sotmés a votació l'assumpte, el ple de la corporació, per deu vots a favor
corresponents als membres del grup PP, cinc vots en contra corresponents als
membres del grup PSOE, i deu abstencions d'EUPV i No adscrits, aprova el dictamen
de la comissió informativa i
ACORDA:
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Modificar l'Ordenança reguladora de la taxa per estacionament de
vehicles de tracció mecànica en determinades vies públiques de la
ciutat, i fer una nova redacció de l'article 4, segons es descriu a
continuació:
“ARTICLE 4. QUOTA
El pagament de la quota de la taxa regulat en esta Ordenança serà la
següent:
1.

Mínim, 30 minuts

0,20 €

2.

60 minuts

0,60 €

3.

60 minuts (a partir de la segona hora)

0,70 €

4.

120 minuts

1,25 €

5.

Fraccions intermèdies

0,05 €

6.

Màxim autoritzat

7.

Tarifa anul·lació de denúncia

2 hores
4'20 €”

SEGON.

Aprovar provisionalment, i definitivament per al cas que no s'hi
presenten reclamacions, la modificació de la dita ordenança fiscal, la
qual tindrà efecte a partir de l'entrada en vigor.

TERCER.

Exposar al públic l'acord d'aprovació, per mitjà de la publicació en
el tauler d'anuncis municipal, en el Butlletí Oficial de la Província i
en un diari dels de major difusió de la província, per un termini de
trenta dies hàbils, a l'efecte de reclamacions.

QUART.

Publicar l'acord plenari d'aprovació definitiva, si escau, o l'acord
provisional elevat automàticament a definitiu i el text íntegre de la
modificació en el Butlletí Oficial de la Província, moment que en
determinarà l'entrada en vigor.
-----------------------------------------------------------

Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:
-Sr. José Luis Pérez.
Simplement vull dir que crec que des de l'equip de govern s'hauria pogut treballar més
en este tema i haver seguit amb la congelació d'esta taxa. Entenem que encara que
l'IPC del 2008 al 2011 suposa un increment del 5,10 % en les tarifes de l'aparcament
regular, i des de l'equip de govern s'hauria d'haver-hi negociat d'una altra manera amb
la concessionària per poder mantindre'n les tarifes. Tenint en compte les situacions
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actuals, l'augment de les tarifes crec que no és beneficiós ni per als ciutadans ni per al
comerç ni per a la zona centre del poble, que és on està instal·lada la zona blava.
S'hauria de continuar amb les mateixes tarifes que hi ha ara.
-Sr. José Ricardo Escobedo
Simplement vull fer un aclariment. Ccrec que es va comentar per part del Sr.
interventor i per part del president de la comissió d'Hisenda que evidentment suposava
un 5,10%, però arreplegava l'IPC des de febrer de 2008 a 2011. Ací tenim un cas
semblant al de la fórmula polinòmica: hi ha un contracte firmat entre dos parts i no hi
ha més remei que complir-ho. Si no s'ha actualitzat abans, que hauria sigut la voluntat,
és perquè entre altres coses els expenedors dels tiques de l'hora treballen en
increments de 0,5 cèntims. De fet, vosté ho ha dit: la tarifa més habitual es manté
igual, que és la de la franja de la primera mitja hora, que són 20 cèntims. No ens
agrada, hi ha un contracte firmat que s'ha de complir i en realitat l'increment major és
de 5 cèntims.
Obert el segon torn de debat per la presidència, hi intervenen:
-Sr. José Luis Pérez.
Igual que en la fórmula polinòmica en què la concessionària demanava l'aplicació de la
fórmula un augment del 7,50% i es va deixar en un 3%. Lògicament l'equip de govern
ha de complir el contracte, però el que estem dient és que en estos moments no
haurien d'apostar per la pujada de les tarifes i hauria d'haver-hi negociat amb la
concessionària per complir dins del contracte que hi ha, però negociar amb ells que la
pujada fóra la mínima possible. En definitiva, ha sigut congelada però al final l'augment
dl'IPC és des de l'última pujada, és a dir, apugem l'IPC des de l'última modificació de
les tarifes, de febrer de 2008 a febrer de 2011. El que li demanava és que haurien
d'haver-hi negociat amb la concessionària l'aplicació d'un percentatge inferior i, si és
possible, la congelació de les tarifes.
-Sr. José Ricardo Escobedo.
Vull reincidir en el que he dit abans: en el cas de la forma polinòmica l'increment que
demanava l'empresa era superior i en este cas és l'IPC, i com vosté sap els preus es
revisen anualment. No ens agrada que s'incremente, però ens hi veiem obligats en
virtut d'un contracte.

5.- DICTAMEN RELATIU A RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS I
DRETS DE L'AJUNTAMENT REFERIT A 31 DE DESEMBRE DEL 2010.
El ple de la corporació procedix al debat i a la votació del dictamen aprovat per
la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda, Promoció Econòmica, Recursos
Humans i Especial de Comptes el 12 de maig de 2011:
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Examinat l'expedient de rectificació de l'inventari autoritzat pel secretari de la
corporació en què s'examinen les altes i les baixes hagudes durant els exercicis 2007
a 2010.
Vists els articles 31 i següents del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.

Sotmés a votació l'assumpte, el ple de la corporació, per unanimitat, aprova el
dictamen de la comissió informativa i
ACORDA:
PRIMER: Aprovar la rectificació de l'Inventari de béns i drets d'este Ajuntament
referida a 31 de desembre de 2010, l'import de la qual queda fixat en 43.955.874,79
euros.
SEGON: Que una còpia de la rectificació de l'inventari, autoritzada pel secretari de la
corporació, es remeta a l'Administració de l'Estat i a l'òrgan competent de la Comunitat
Autònoma.
TERCER: Facultar el Sr. alcalde president de la corporació perquè dicte les
resolucions i subscriga els documents necessaris per a l'efectivitat d'este acord.

6.- DICTAMEN RELATIU A SEGREGACIÓ, CANVI D'ÚS I CESSIÓ GRATUÏTA DE
PARCEL·LA MUNICIPAL AMB LA FINALITAT DE CONSTRUCCIÓ D'UNA
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
PSÍQUICA I SOTMETIMENT DE L'EXPEDIENT A INFORMACIÓ PÚBLICA.
El ple de la corporació procedix al debat i a la votació del dictamen aprovat per la
Comissió Informativa d'Economia, Hisenda, Promoció Econòmica, Recursos Humans i
Especial de Comptes el 12 de maig de 2011:
Vist que mitjançant un acord plenari de data 16 de juliol de 2009 es va aprovar el
Protocol d'Intencions entre la Conselleria de Benestar Social i l'Ajuntament de Llíria, de
compromís de la cessió de la parcel·la municipal per a la construcció de la Residència i
de finançament de la construcció i explotació per la Generalitat, i d'aprovació també de
la resolució de mutu acord del conveni de 2006. El dit protocol va ser subscrit el 20 de
novembre de 2009.
Vist que en el mencionat protocol d'intencions l'Ajuntament de Llíria es compromet a la
cessió gratuïta i lliure de càrregues del solar situat a Llíria, carrer Pla de l'Arc (pastilla
Vil·la Àngels), que té naturalesa de domini i servici públic, i consta en l'inventari del
patrimoni municipal, amb el número 3365, amb una superfície de 4.137 m2, que limita:
nord, carrer Pla de l'Arc; sud, zona verda i equipament pertanyent a la xarxa primària
(PAD-OCAPA); est, carrer Pla de Rascanya, i oest, resta de parcel·la equipament SET.
Es troba lliure de càrregues i gravàmens. Referència cadastral 6903601YJ0960S.
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Forma part de la finca registral 10707, inscrita en el Registre de la Propietat de Llíria,
en el Tom 1063, Llibre 327, Foli 129.
Per la seua banda, la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat es compromet a
construir-hi la Residència i Centre de Dia per a persones amb discapacitat per la
fórmula de gestió més adequada, d'acord amb la legislació vigent, una vegada es
procedisca a l'acceptació de la dita cessió gratuïta. Així mateix garantirà, d'acord amb
la legislació patrimonial, l'adscripció i la destinació del dit immoble a la finalitat de
Residència i de Centre de Dia per a l'atenció de les persones amb discapacitat durant
un termini no inferior a 30 anys.
Vist que, una vegada redactat el projecte constructiu, per part dels servicis tècnics de
la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat es comunica que la superfície
necessària per a l'execució del mencionat projecte és de tres mil sis-cents trenta
metres quadrats (3.630 m2).
Vist que l'Ajuntament de Llíria és propietari de la finca següent:
Parcel·la de sòl urbà, qualificada com a dotacional, equipament educacional cultural,
situada a Llíria, carrer del Pla de l'Arc (pastilla Vil·la Àngels), que té naturalesa de
domini i servici públic, i consta en l'Inventari del patrimoni municipal amb el número
3365, amb una superfície de 3.630 m2, que limita: nord-oest, carrer del Pla de l'Arc;
sud-oest, sòl urbà, resta de parcel·la equipament SET; nord-est, sòl urbà, carrer del
Pla de Rascanya, i sud-est, sòl urbà, resta de parcel·la equipament SET i equipament
pertanyent a la Xarxa Primària (PAD-OCAPA). Es troba lliure de càrregues i
gravàmens. Referència cadastral 6903601YJ0960S.
La dita parcel·la forma part de la finca registral núm. 10.707, inscrita en el Registre de
la Propietat de Llíria, en el Tom 1063, Llibre 327, Foli 129, i inscrita en l'Inventari de
Béns de l'Ajuntament de Llíria amb el número d'ordre 3365, la descripció del qual és la
següent:
Urbana: Parcel·la situada a Llíria, al paratge Pla de l'Arc. Amb una superfície de quinze
mil cent setanta-tres metres, seixanta-un decímetres quadrats.
Vist que la cessió de la parcel·la referida en el protocol i la construcció assenyalada
redundarà en benefici dels habitants del terme municipal.
Vist que s'ha sol·licitat a la Conselleria d'Educació informe favorable sobre l'exoneració
de l'ús educatiu de la mencionada parcel·la.
Atés que hi ha en l'expedient informe de l'arquitecte municipal de data 28 d'abril de
2011 i informe complementari de l'anterior de data 5 de maig de 2011.
Atés que figura en l'expedient informe jurídic emés pel tècnic d'administració general,
segons el qual, encara que la parcel·la municipal objecte de cessió tinga caràcter
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demanial, és possible fer-ne la cessió a la Generalitat per a la prestació de servicis
públics de la seua competència sense necessitat d'alterar-ne la qualificació jurídica
originària, tot mantenint-ne la titularitat mentre continuen afectats a la prestació del
servici públic.
Sotmés a votació l'assumpte, el ple de la corporació, per quinze vots a favor
corresponents als membres dels grups PP, EUPV i No adscrits, i cinc abstencions
corresponents als membres del grup PSOE, aprova el dictamen de la comissió
informativa i
ACORDA:
PRIMER.- Segregar de la finca registral 10707, inscrita en el Registre de la Propietat
de Llíria, en el Tom 1063, Llibre 327, Foli 129, una superfície de tres mil sis-cents
trenta metres quadrats (3.630 m2), amb la descripció següent:
Parcel·la de sòl urbà, qualificada com a dotacional, equipament educacional-cultural,
situada a Llíria, carrer del Pla de l'Arc (pastilla Vil·la Àngels), que té naturalesa de
domini i servici públic i consta en l'Inventari del patrimoni municipal, amb el número
3365, amb una superfície de tres mil sis-cents trenta metres quadrats 3.630 m2, que
limita: nord-oest, carrer Plà de l'Arc; Sud-oest, Sòl urbà, resta de parcel·la equipament
SET; nord-est, sòl urbà, carrer del Pla de Rascanya, i sud-est, sòl urbà, resta de
parcel·la equipament SET i equipament pertanyent a la Xarxa Primària (PAD-OCAPA).
Referència cadastral 6903601YJ0960S.
SEGON.- Aprovar el canvi d'ús de la parcel·la descrita en l'apartat primer d'este acord,
la superfície del qual és de tres mil sis-cents trenta metres quadrats 3.630 m2, per
implantar-hi l'esmentada residència i centre de dia, a l'empara del protocol entre la
Conselleria de Benestar Social i l'Ajuntament de Llíria aprovat per acord de ple de 16
de juliol de 2009, i de conformitat amb l'article 59.3, lletra b), de la Llei 16/2005
Urbanística Valenciana.
TERCER.- Encarregar als servicis tècnics municipals que redacten un estudi de detall
per ajustar els paràmetres que requerisca la funcionalitat de l'equipament assistencial
que s'ha d'implantar en eixa parcel·la.
QUART.- Cedir gratuïtament a la Generalitat Valenciana el solar de tres mil sis-cents
trenta metres quadrats 3.630 m2, propietat de l'Ajuntament de Llíria descrit en l'apartat
primer d'este acord, amb destinació al fi exclusiu de construcció d'una residència i d'un
centre de dia per a persones amb discapacitat psíquica.
CINQUÉ.- L'Ajuntament de Llíria es compromet a eliminar qualsevol obstacle, servitud
o impediment que poguera dificultar la normal realitzacióde les obres i de tots aquells
que s'hi descobriren amb posterioritat (camins, línies aèries, conduccions superficials o
subterrànies, etc.). També es compromet a adoptar els projectes necessaris per a
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dotar la parcel·la dels servicis urbanístics necessaris perquè assolisca la condició de
solar.
SISÉ.- La cessió gratuïta se subordina al compliment de les condicions següents:
La construcció de la residència i centre de dia haurà de realitzar-se en el termini
màxim de cinc anys i mantindre's amb eixa destinació durant almenys els trenta anys
següents.
SETÉ.- Que se sotmeta l'expedient a informació pública per un termini de quinze dies,
per mitjà de publicació d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València i en el
tauler d'anuncis municipal. Si no hi ha reclamacions, la cessió es considerarà
definitiva.
HUITÉ.- Donar compte
Autònoma.

d'esta cessió a l'òrgan corresponent de la Comunitat

NOVÉ.- Facultar el Sr. alcalde president de la corporació perquè dicte les resolucions i
subscriga els documents necessaris per a l'efectivitat d'este acord i per a la firma de
l'escriptura pública corresponent que, si escau, siga pertinent.

------------------------------------------------------------------

Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sr. Alfred Rodilla.
Nosaltres ens hi abstindrem, ja que este centre no serà de gestió pública, com ens van
deixar ben clar en la comissió.
Entenem que el tractament d'unes persones tan volgudes, amb tantes mancances i
que per a les famílies sempre són una càrrega extra el millor centre per a rebre'l és un
centre públic i gratuït. Per este motiu ens hi abstindrem.
- Sr. Francisco García.
Des del nostre grup entenem que és una infraestructura necessària que ja hauria
d'estar feta. Cal dur-ne a terme la construcció al més prompte possible, i després ja
veurem quina fórmula s'empra per fer-ne la gestió, entenem que hauria de ser pública
encara que no dependrà de nosaltres. Des de l'Ajuntament instarem perquè siga
gestió pública.
Hi votarem a favor.
- Sr. José R. Escobedo.
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És important el pas que es fa. Evidentment l'equip de govern ha d'estar diligent perquè
esta obra siga una realitat com més prompte millor a Llíria. Ací el que es tracta és la
cessió d'ús d'eixe terreny a la zona de Vil·la Àngels. Una inversió de més de 4 milions
d'euros a favor del poble de Llíria sempre és una qüestió d'alegria i de bona gestió.
Instarem la Conselleria perquè eixa obra siga una realitat com més prompte millor.
Obert el segon torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sr. Alfred Rodilla.
L'alegria de què parla el Sr. regidor és la tercera vegada que la tenim. Si no recorde
malament, ací hi havia un compromís de construir una residència i un centre de dia
des de 2006. Va passar 2010 i l'Ajuntament ha hagut de resoldre eixe conveni que
teníem amb la Conselleria. Ara tenim un conveni d'intencions, però des del que diem
fins al que acordem queda molt. Sí que ens agradaria sentir de vosté si serà de gestió
pública o privada.
- Sr. José R. Escobedo.
Hi ha hagut modificacions i tots els grups d'este Ajuntament tenen coneixement d'això,
com no podia ser d'una altra manera.
Jo continue dient que açò serà una realitat en la legislatura següent . No obstant això,
Sr. Rodilla, en este punt no s'està tractant la gestió, s'està tractant la cessió d'ús dels
terrenys. Ací s'està tractant la cessió perquè la Conselleria execute l'obra i hi
construïsca un centre de dia per a discapacitats. De totes les maneres, continue
pensant que serà una alegria com altres obres que ha realitzat la Conselleria i estan
sent una realitat. Què ens hauria agradat que fóra abans, evidentment, però nosaltres
no gestionem tots els pressupostos. Gestionem el de Llíria i no el de València. Hi ha
hagut problemes i s'han esmenat.
- Sr. alcalde president.
Abans de votar, en compte d'estar preocupats si la gestió serà pública o privada,
hauríem de pensar que fóra de qualitat. Quan estiga construïda ja veurem quina gestió
serà, i per descomptat que siga gratuïta per als veïns. Estic molt satisfet perquè
sempre hem estat ací i al final ho hem aconseguit.

INTERIOR, OBRES I SERVICIS

7.- PROPOSICIÓ RELATIVA A APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC DE “NOU
DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL DE LLÍRIA” (FASE 2).
De conformitat amb el que disposa l'art. 82.3 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es procedix a votar la ratificació
de la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia, i s'aprova per unanimitat.
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Una vegada ratificada la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia, el ple de la
corporació procedix al debat i a la votació de la proposició del regidor delegat de
Contractació de data 11 de maig de 2011:
Vista la resolució núm. 2711, de 13 d'octubre de 2009, per la qual s'adjudica el
contracte de servicis de “Redacció del Projecte bàsic i d'execució, del Projecte
d'enderrocament i l'Estudi de gestió de residus de les noves dependències de la
Policia Local de Llíria” (Fase 2), per import de 17.900.-€, més IVA, a Pablo Sánchez
Guia.
Vist el projecte bàsic de l'obra presentat per Pablo Sánchez Guia, R. E. 20.611, de 13
de desembre de 2010, que ascendix a 964.930,87.-€, IVA Inclòs.
Vist l'informe favorable de l'arquitecta de contractació de 29 d'abril de 2011.
Vist el que disposa l'article 22.2.ñ de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, que establix que correspon al ple municipal dels ajuntaments
l'aprovació dels projectes d'obres quan siga competent per a fer-ne la contractació i
quan encara no estiguen prevists en els pressupostos.
Sotmés a votació l'assumpte, el ple de la corporació, per unanimitat, aprova la
proposició i
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el projecte bàsic de “Nves dependències de la Policia Local de
Llíria”, redactat per l'arquitecte Pablo Sánchez Guia, pel pressupost de 817.738,02.-€,
més IVA.
SEGON.- Notificar el present acord a l'interessat, així com a la Intervenció i a la
Tresoreria municipals perquè tinga els efectes que pertoquen.

-------------------------------------------------------------------------------

Obert el primer torn de debat per la presidència intervenen:
-Sr. Alfred Rodilla.
Votarem a favor de la proposta de D. Ángel Civera Cotanda.
-Sr. Francisco García.
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Votarem a favor de la proposta, es va fer una primera fase que era necessària, els
vestuaris, la Policia Local ha incrementat la seua plantilla i en l'edifici que hi ha des de
l'any 92 que es va traslladar allí, han passat pràcticament dènou anys i la veritat és
que necessitava ja la dotació d'un edifici en condicions, falta el finançament que és
una de les pautes que faran falta per a portar avant este projecte, però en principi
estem d'acord en què és necessari que es redacte este projecte perquè en la pròxima
legislatura tenim l'ocasió de rebre alguna subvenció, s'establixen alguns plans d'ajuda
per als ajuntaments, intentar incloure-la i portar-la a davant, per tant el nostre suport ho
van a tindre.
-Sr. Ángel Civera.
Agrair el suport per part dels grups de l'oposició, este projecte que és una segona fase
del que molt bé ha explicat el sr. García, fa uns anys vam fer uns nous vestuaris, ve a
ser una inversió més per part de l'Ajuntament de Llíria en el que és renovació
d'instal·lacions i dotacions municipals, si fa uns anys inauguràvem el Conservatori en
què tant va treballar el company d'Educació i Cultura D. Salvador Oliver, o l'Escola de
Dansa que també ha sigut un projecte en què s'ha treballat moltíssim, o l'Espai Jove
on Natalia Merino i Susi Subiela han treballat també moltíssim perquè són espais
rotacionals o l'Oficina d'Atenció al Ciutadà on Conchín Igual ha treballat també
moltíssim intentant sempre que els recursos, els mitjans en què treballen els
funcionaris siguen el millor possible, no vull oblidar-me de l'esforç inversor que va fer
Amparo Viñuales en les dependències de Servicis Socials, pense que de com s'estava
a com s'està hi ha hagut un canvi molt important i també l'esforç de Miguel Cortés en
l'Oficina de Turisme i tot el que ha sigut protecció i millora del Patrimoni, és a dir, esta
inversió, esta actuació que és veritat que per la seua quantia és una quantia important,
estem parlant de 800.000 €, que evidentment l'Ajuntament no els té hui en dia per a
poder portar-ho avant, si que és una inversió més, una mesura més per a millorar les
dotacions, en definitiva per a millorar els servicis als ciutadans i m'alegre molt del
suport dels grups de l'oposició perquè he de dir que en totes les altres mesures també
hem comptat amb el seu suport, per tant hi ha punts, elements, coses que podem fer
entre tots i crec que és un motiu de satisfacció per a mi com a regidor de contractació i
per a tots els que estem ací perquè al final hi ha projectes en què podem estar d'acord
i que milloren la qualitat de vida dels nostres empleats públics i sobretot dels veïns i
veïnes de Llíria.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS DE CARÀCTER RESOLUTIU.
A continuació, la presidència dóna compte de la presentació de les següents mocions
pels grups polítics integrants de la corporació, segons l'ordre acordat per la Junta de
Portaveus Municipal:

·

NÚM. R.E. 6671 de 17 de maig: Moció d'Alfred Rodilla Palacio de suport a la
formació professional.
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NÚM. R.E. 6850 de 18 de maig: Moció de J. Salvador Oliver Castellano per
nomenar fill adoptiu el Sr. José Mª Malato Ruíz i atorgar la medalla de la ciutat
al Sr. Manuel Enguídanos Cotanda.

Per tal com les dites mocions incloses en l'ordre del dia, i de conformitat amb els arts.
91. 4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals i 23.2 del Reglament Orgànic Municipal, es procedix a la ratificació de la
urgència de les mencionades mocions.
La urgència és apreciada per unanimitat, i es procedix al debat i a la votació de la
totalitat de mocions referides.

------------------------------------------------------------------

Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:
-Sr. Alfred Rodilla.
Votarem a favor de la proposta del Sr. Ángel Civera Cotanda.
-Sr. Francisco García.
Votarem a favor de la proposta. Es va fer una primera fase que era necessària, els
vestidors. La Policia Local ha incrementat la plantilla i a l'edifici que hi ha des de l'any
92, quan es va traslladar allí, han passat pràcticament dènou anys i la veritat és que
necessitava ja la dotació d'un edifici en condicions. Hi falta el finançament, que és una
de les pautes que faran falta per a portar avant este projecte, però en principi estem
d'acord que és necessari que es redacte este projecte perquè en la pròxima legislatura
tinguem l'ocasió de rebre alguna subvenció. Si s'establixen alguns plans d'ajuda per
als ajuntaments, hem d'intentar incloure-ho i portar-ho a davant. Per tant, el nostre
suport el tindran.
-Sr. Ángel Civera.
Vull agrair el suport per part dels grups de l'oposició. Este projecte és una segona fase
del que molt bé ha explicat el Sr. García. Fa uns anys hi vam fer uns nous vestidors.
És una inversió més per part de l'Ajuntament de Llíria en allò que és renovació
d'instal·lacions i dotacions municipals. Si fa uns anys inauguràvem el Conservatori, en
què tant va treballar el company d'Educació i Cultura Salvador Oliver, o l'Escola de
Dansa, que també ha sigut un projecte en què s'ha treballat moltíssim, o l'Espai Jove,
on Natalia Merino i Susi Subiela han treballat també moltíssim perquè són espais
dotacionals, o l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, on Conchín Igual ha treballat també
moltíssim intentant sempre que els recursos, els mitjans en què treballen els
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funcionaris siguen el millor possible. No vull oblidar-me de l'esforç inversor que va fer
Amparo Viñuales en les dependències de Servicis Socials, pense que de com s'hi
estava a com s'hi està hi ha hagut un canvi molt important, i també l'esforç de Miguel
Cortés en l'Oficina de Turisme i tot el que ha sigut protecció i millora del Patrimoni. És
a dir, esta inversió, esta actuació que és veritat que per la quantia és una quantia
important, estem parlant de 800.000 €, que evidentment l'Ajuntament no els té hui en
dia per a poder portar-ho avant, sí que és una inversió més, una mesura més per a
millorar les dotacions, en definitiva, per a millorar els servicis als ciutadans. M'alegre
molt del suport dels grups de l'oposició, perquè he de dir que en totes les altres
mesures també hem comptat amb el seu suport. Per tant, hi ha punts, elements, coses
que podem fer entre tots, i crec que és un motiu de satisfacció per a mi com a regidor
de Contractació i per a tots els qui estem ací, perquè al final hi ha projectes en què
podem estar d'acord i que milloren la qualitat de vida dels nostres empleats públics i
sobretot dels veïns i veïnes de Llíria.

8.- MOCIÓ D'ALFRED RODILLA PALACIO RELATIVA AL SUPORT A LA
FORMACIÓ PROFESSIONAL.
Es procedix al debat i a la votació de la moció que es transcriu a continuació:
“Atesa la petició de l'IES Laurona de Llíria i del sindicat STEPV (Sindicat de
treballadores i treballadors de l'ensenyament en valencià).
Atesa la petició de la Fomación Professional com a ferramenta de formació i
preparació de les persones per a la inserció en el món laboral.
Atesa la falta en el nostre mercat laboral de persones formades amb un nivell tècnic i
de coneixements de grau mitjà.
Per tant, el grup municipal Socialista eleva al ple per al debat i l'aprovació els següents
ACORDS:
PRIMER.- Que l'Ajuntament, a través del Consell Escolar Municipal, redacte un
informe de suport a la Formació Professional a Llíria i a la comarca del Camp de Túria.
SEGON.- Que el dit informe siga enviat als ajuntaments i als IES de la comarca del
Camp de Túria, així com al cap de servici de Formació Professional i a la Direcció de
Centres de la Conselleria d'Educació.”

Sotmesa a votació la moció, el ple de la corporació, per unanimitat:
ÚNIC.- Aprovar la moció transcrita.
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------------------------------------------------------------------

Exposa la moció el Sr. Alfred Rodilla.
El regidor proponent fa la lectura a la moció.
Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sr. J. Salvador Oliver.
Hi votarem a favor, per descomptat. El Partit Popular com no ha de votar a favor a
favor de la FP i de l'educació. Sí que m'hauria agradat que en eixos arguments el Sr.
Rodilla haguera fet més substància. Perquè li ho han demanat l'IES Laurona i el
sindicat STEPV, però no sap què li han demanat i què no li han demanat, i per què li
ho han demanat. Sí que m'agradaria que en la segona intervenció almenys isquérem
d'ací sabent quin és el fonament d'esta petició. En principi, en la segona intervenció,
intentarem parlar-ne un poc més. El Partit Popular donarà suport a la FP, ja que és un
equip de govern i és un partit que en esta nova legislatura farà l'aposta més forta per
potenciar la FP. Quan l'any 2000 la Llei 5/2000 de qualificacions professionals,
promoguda pel PP, i en harmonia amb la peticions laborals, ha d'estar en franca
actualitat. Hi votarem a favor. M'agradaria que en la segona intervenció m'explicara
quines són eixes peticions.
- Sr. Sebastián Martos.
La formació professional forma part del sistema educatiu públic i com a tal té tot el
nostre suport. Al llarg dels anys s'ha anat formant una xarxa d'instituts públics on els
alumnes i les alumnes de la comarca del Camp de Túria han pogut estudiar diverses
branques de la formació professional, i un dels referents el tenim en la nostra ciutat,
l'Institut d'Educació Secundària Laurona, o l'institut de FP, com l'anomena la gent.
Ràpidament va convertir-se en un referent per a les comarques del Camp de Túria i
dels Serrans: milers de jóvens d'estes comarques s'han format acadèmicament i
professionalment a Laurona i a la resta de centres que impartixen formació
professional. A més, els centres de Formació Professional suposen el primer contacte
entre l'administració educativa, els alumnes i el món empresarial, on els jóvens poden
conéixer el món del treball i les empreses, col·laborar amb l'administració educativa i
tindre un primer contacte amb els professionals del futur. Caldria potenciar la formació
professional. Fa falta facilitar l'accés a la formació professional a tot el món que hi
estiga interessat. Fa falta potenciar tant la formació professional reglada com la no
reglada, representada per la formació ocupacional i la formació contínua.
Els estudiants, els treballadors, els desocupats, els empresaris i els professionals ho
demanen. Un país que no té atenció de la seua educació i sense professionals és un
país sense futur, i nosaltres volem viure en un país amb futur. Per això donarem suport
a esta moció.
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- Sr. Rafael Cotanda.
Nosaltres volem afegir que donarem suport a esta moció. En moments complicats a
hores d'ara, en la situació econòmica que hi ha, amb tanta quantitat de desocupació
juvenil, que en la nostra pròpia comunitat arriba al 50%, és fonamental la formació, i la
formació professional. Hui en dia dóna prestigi. Per tant, donarem suport a la moció.
- Sr. Alfred Rodilla.
La substància sempre està en les propostes d'acord. Després vosté ens farà una
exposició que serà llarga i extensa. Actualment en l'IES Laurona tenen 8 grups, 4
d'administratius i 4 d'electrònica. Els companys de l'IES Laurona i del sindicat han
expressat la profunda preocupació que el nou programa de gestió de centres que rep
el nom d'ÍTACA demana per a formar grup una quantitat mínima de 25 alumnes. Açò
actualment suposa una greu dificultat per a formar eixos grups, açò és el que
possiblement vindrà.
Amb les previsions actuals que té el centre per al curs 2011-2012, l'especialitat
d'electrònica quedarà amb un grup de grau mitjà i un altre de grau superior, i
l'especialitat d'administratiu quedaria amb un grup de grau mitjà. Per al curs 2012-2013
la preocupació és que només quedaran dos grups de cicle formatiu de grau superior.
A nosaltres com a població, ens interessa una formació de grau mitjà. Per això des de
l'Ajuntament hem de defendre eixa formació, no sols per a Llíria sinó també per a la
comarca. Per això sol·licitem que el Consell Escolar redacte l'informe que crega
oportú.
Obert el segon torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sr. J. Salvador Oliver.
Hi votarem a favor.
Tinc ací la programació feta des de la inspecció educativa, i per al curs que ve no
s'elimina cap grup, està tot en funció d'eixa matrícula que es tancarà al setembre.
Sobre els grups de l'oposició que han acusat l'alcalde de voler-se carregar la FP a
Llíria: L'alcalde no té competència per tancar un institut. La Generalitat tampoc no
tancarà l'IES Laurona.
És veritat que hi ha una restructuración dels criteris, de les necessitats dels grups,
però tot aquell grup que al juny tinga un nombre d'alumnes i al setembre es
mantinguen no es tancarà. De fet, els grups que tenim hui en primer continuaran en
segon.
Fer d'uns rumors declaracions tan taxatives demostren qui ho diu, el que saben, el que
volen saber i el que volen qüestionar, en este cas l'alcalde de Llíria.
És impresentable i vergonyós que es diga en un mitjà públic que l'alcalde de Llíria té la
culpa que es tanque l'Institut Laurona. Açò mostra el coneixement que es té del món
de l'educació.
Donarem suport a la moció. Farem l'informe que es considere per part dels integrants
del Consell Escolar.
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- Sr. Sebastián Martos.
Tots els desconeixements de què ens ha parlat, Sr. Oliver, però vosté com a inspector
també desconeix que últimament l'organisme corresponent està tancant grups. Per
exemple, a l'IES Laurona estem patint grups mixtos de batxillerat perquè no arribaran
a 15 alumnes i ara estan massificats. Evidentment, hi continuem votant a favor.
- Sr. Rafael Cotanda.
Eixes possibles mesures d'ampliació de les ràtios no beneficien l'educació, i més en
temes tan específics com la FP, que té una diversitat molt gran i necessita grups
reduïts.
No sé d'on s'ha tret el Sr. Oliver el tema del Sr. alcalde, ja que la nota de premsa que
va traure deia: “Compromís assegura que el Consell amenaça la continuïtat de la FP al
Laurona”. Que jo sàpia, açò no és el Consell sinó l'Ajuntament de Llíria.
- Sr. Alfred Rodilla.
Nosaltres ens alegrem que tota la corporació hi vote a favor.
Efectivament, qui té competències per a tot és la Conselleria d'Educació, però tampoc
no és gens estrany que quan hi ha inauguracions la gent s'ho adjudique com un èxit;
per tant, quan és una cosa negativa, també se li pot adjudicar. Açò sol passar en el joc
de la democràcia, en el bo i en el pitjor. A vegades encertat i a vegades no tant.
Vull agrair el consens de tots els membres i dir que este és el bon camí per treballar
per Llíria.

9.- MOCIÓ DE J. SALVADOR OLIVER CASTELLANO PER NOMENAR FILL
ADOPTIU EL SR. JOSÉ Mª MALATO RUÍZ I ATORGAR LA MEDALLA DE LA
CIUTAT AL SR. MANUEL ENGUÍDANOS COTANDA.
Es procedix al debat i a la votació de la moció que es transcriu a continuació:
“El passat mes d’abril este ple va aprovar iniciar els tràmits pertinents per nomenar
Juan Garcés Queralt fill adoptiu de Llíria. Així mateix va cordar estudiar la possibilitat
de nomenar com a fills adoptius unes altres persones vinculades a Llíria que han
acreditat els seus mèrits al llarg de la seua carrera professional.
José Mª Malato Ruiz va nàixer a Tarragona el 1911. El seu pare adoptiu, Antoni de las
Casas, era sergent de la banda de música del regiment Luchana número 28. Fou ell
qui va despertat el seu interés i qui el va iniciar dins el món de la música. El mestre de
capella de la Catedral d’eixa ciutat, mossén Miquel Rué, li va ensenyar solfeig, cant i
piano, i el va posar a l’escolania on va arribar a cantar com a solista al cor de la
Catedral.
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Amb només 15 anys, el mestre Malato va decidir incorporar-se a l’exèrcit com a
educand tambor a la banda de tambors i cornetes del regiment a què pertanyia el seu
pare, tal com consta en l’Arxiu Històric de Tarragona.
L’1 de juliol del mateix any es presenta a les primeres oposicions de la seua vida; les
aprova i ascendix a músic de tercera assimilat a caporal.
Mentrestant es trasllada a Barcelona per tal de rebre classes d’oboé al Conservatori
Superior Municipal d’aquella ciutat. Rep la titulació oficial i continua estudiant al
Conservatori Superior de Música de Madrid harmonia, contrapunt i composició amb els
mestres Ricardo Dorado i Modesto Rebollo, i perfeccionant també els seus estudis
d’oboé.
L’any 1941 es convoquen per primera vegada en la història de les músiques militars,
oposicions per al cos de sotsdirectors músics. Malato es presentà a eixes oposicions i
aconseguix el número 1. El 6 de juliol de 1959 demana la baixa del servici actiu a
l’exèrcit de l’aire i es retira amb carácter definitiu el 23 d’agost de 1971.
Com a músic civil va arribar al cim més alt que qualsevol músic podia desitjar. L’any
1947 ingressà en l’Orquestra Nacional d’Espanya. Igualment va formar part d’altres
orquestres com ara l’Orquestra Filharmònica de Madrid, l’Orquestra de Cambra de
Madrid, l’Orquestra de Ràdio Nacional d’Espanya i també va dirigir l’Orquestra de
Cambra Acroma, amb les quals actuaria per capitals europees tan importants com
Estrasburg, Lisboa, París, Brussel·les, etc.
L’any 1960 arriba a un acord amb la Banda Primitiva de Llíria, amb la qual signa un
contracte per a cinc anys alhora que es feia càrrec de la seua escola de música.
Debuta en el concert del 22 de novembre d’eixe any al teatre de la seu social de la
banda amb ocasió de la festivitat de Santa Cecília, i la va dirigir fins al 20 de maig de
1975, dia en què –mentre assajava la “Consagració de la Primavera” d’Stravinski, per
presentar-la com a obra de lliure elecció en el proper certamen del mes de juliol a
València va patir un defalliment a causa d’un vessament cerebral, del qual mai no es
va poder recuperar completament.
De tots els directors que han dirigit la Banda Primitiva de LLíria al llarg de la seua
història, José Mª Malato és, sens dubte, un dels més estimats i recordats, no tan sol
pels mols èxits que sota la seua direcció obtingué esta agrupació nostra, sinó sobretot
per la seua bondat, simpatia, honestedat i senzillesa, a més de la professionalitat i dots
pedagògics.
En este sentit, cal destacar la valuosa tasca docent que va portar a terme dins l’escola
de música de la banda, d’on isqueren nombrosos músics que després es convertirien
en excel·lents professionals i concertistes de fama en diverses bandes i orquestres
d’arreu d’Espanya.
La importància que la figura de Malato ha representat per a la Primitiva de Llíria, la
resumix Robert Martín Montañés en el seu llibre “Historia Musico-social de la Banda
Primitiva de Llíria”, on trobem un capítol titulat “Un coloso llamado José Mª Malato”,
dedicat íntegrament a l’època del mestre i on es parla extensament de la seua obra i
personalitat.
Mostra d’eixa estima que a Llíria se li tenia va ser l’homenatge que l’any 1988 li va
tributar este Ajuntament amb la dedicació d’un carrer de la nostra població.
Fins i tot en l’actualitat, la memòria del mestre està present en les noves generacions
de músics de Llíria, els quals recorden la seua tasca en la Primitiva. Va dirigir la molt
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respectable quantitat de quatre-cents concert, la qual cosa suposa, aproximadament,
una mitjana de 2,25 concerts mensuals.
A la nostra ciutat, els anys que va estar Malato com a director, s’anomena “l’època
daurada de la Banda Primitiva”; merescudament, ja que durant els quinze anys que la
Banda Primitiva va estar sota la seua direcció obtingué, entre altres molts més, 10
primers premis (7 amb menció d’honor), i dos segons premis. Així mateix, va guanyar
els primers premis en el Concurs Mundial de Bandes Amateurs de Kerkrade (Holanda)
en les edicions de 1962 i 1966. A més viatjà la Primitiva amb Malato per nombroses
capitals i poblacions d’Espanya i de l’estranger. Per últim, una faceta en què va
destacar notablement va ser en la transcripció i instrumentació per a banda de grans
obres clàssiques escrites per a orquestra.
D’altra banda, d’entre els molts premis, reconeixements públics i detalls obtinguts en
l’àmbit personal, cal destacar la possessió de la Cruz de Caballero de la Orden de
Isabel la Catòlica, concedida pel Ministeri d’Afers Estrangers com a reconeixement
oficial a una vida entregada totalment a la música i a la divulgació arreu d’Europa de
les bandes amateurs espanyoles, que demostra tot allò que pot arribar a fer una banda
interpretant obres de gran envergadura escrites per a orquestra simfònica.
Recentment, amb motiu de la inauguració de les noves instal·lacions socials, la Banda
Primitiva ha dedicat una sala a este director.
De la mateixa manera, els ajuntaments també poden atorgar la medalla de la ciutat per
premiar especials reconeixements pels seus mèrits a aquelles persones que han
col·laborat constantment en pro dels interessos de la ciutat, en este cas dins el món de
la música.
Manolo Enguídanos Cotanda, músic format des dels seus inicis en la Unió Musical de
la nostra localitat, ha sigut dels qui sempre s’ha abocat a la seua benvolguda Unió i
sempre li ha donat el millor de la seua persona i de la seua professionalitat com a
excel·lent músic i mestre.
Clarinetista de la Banda Simfònica Unió Musical, nascut a Llíria l’any 1943, inicià la
seua labor pedagògica en l’escola de la Unió com a professor de solfeig i de clarinet.
Fou, a més, director de la nostra Banda Juvenil. Posteriorment, durant els anys 1986 a
1991 fou el director titular de la Banda Simfònica Unió Musical. Durant estos anys de
director de la banda aconseguí tres primers premis i Menció d’Honor en la Secció
Especial del Certamen Internacional de Música de València. A més, realitzà gires amb
la Banda per Suïssa i Itàlia durant els anys 1988 i 1989, i estrenà una composició
dedicada al Papa Joan Pau II a la plaça de Sant Pere de Roma que va ser transmesa
per la RAI.
Ha sigut també director de les bandes de la Pobla de Vallbona, el Cabanyal, Foios,
Carcaixent i des de fa més de 15 anys era el director titular de la Unió Musical de
Torrent.
Com a instrumentista ingressà molt jove en qualitat de professor de la Banda Municipal
de Castelló, i des de 1966 de la Banda Municipal de València, de la qual era el
subdirector. Des del passat estiu, Manolo era també el director en funcions de la
Banda Municipal de València.
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El mestre Enguídanos ha sigut també una persona de grans qualitats humanes,
senzilla, discreta i sempre disposada a ajudar els amics, els companys i la seua Unió.
Com deia el poeta, era “en el buen sentido de la palabra, bueno”.
Per tot això i atés que les dues societats, la Banda Primitiva i la Unió Musical, han
donat el seu suport a esta proposta, es proposa al ple de la Corporació l’adopció dels
següents:
ACORDS:
PRIMER.

Començar els tràmits oportuns per nomenar JOSÉ Mª MALATO
RUIZ fill adoptiu de Llíria a títol pòstum.

SEGON.

Començar els tràmits oportuns per concedir la medalla de la
ciutat, a títol pòstum, a MANUEL ENGUÍDANOS COTANDA.

TERCER.

Donar trasllat de la present moció als familiars d’estos músics i a
les societats musicals de Llíria.”

Sotmesa a votació la moció, el ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
ÚNIC.- Aprovar la moció transcrita.

------------------------------------------------------

Exposa la moció el Sr. J. Salvador Oliver.
El passat mes d'abril es va aprovar per part d'este ple començar els tràmits oportuns
per nomenar Joan Garcés Queralt fill adoptiu de Llíria. Així mateix, es va acordar
estudiar la possibilitat de nomenar com a fills adoptius altres persones vinculades amb
Llíria que han acreditat els seus mèrits al llarg de la seua carrera professional.
M'he posat en contacte amb les dos societats musicals i a proposta d'estes es
presenta al ple que José Mª Malato Ruiz siga nomenat fill adoptiu de Llíria, a títol
pòstum, així com concedir la medalla de la ciutat, a títol pòstum, a Manuel Enguídanos
Cotanda. Espere que tots els grups donaran suport a la proposta.
Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sra. Mª José Pérez.
Com no podia ser d'una altra manera, el grup Socialista donarà suport a esta moció.
Pensem que són dos persones que s'ho mereixen, és un únic i gran motiu. Amb el Sr.
José Mª Malato Ruiz no hem tingut l'honor de conviure en la seua època esplendorosa.
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Per descomptat que l'hem conegut, però sabem que s'ho mereix i que estaria content
de ser fill adoptiu de Llíria.
Quant al Sr. Manuel Enguídanos Cotanda, personalment podria dir molt. Com a grup
pensem que és una persona mereixedora, hem tingut un contacte més recent i no
tenim cap objecció a posar.
Sabem que en la tramitació dels expedients s'afegiran encara més coses als
currículums. I per descomptat, he de dir que col·laborarem en tot el que ens siga
possible. Ens alegrem que açò nasca de la moció que nosaltres presentem.
Esperem que la tramitació siga tan ràpida com siga possible.
Lamentem que estes dos propostes siguen a títol pòstum. Ens agradaria que estes
propostes es feren quan estes persones es trobaren entre nosaltres.
Lamente la transcripció de la moció que se'ns ha passat, amb faltes, lletres que estan
on no toca… Ho dic perquè a mi estes coses sempre m'han molestat.
A banda d'això, saben que tenen el nostre suport.
- Sr. Francisco García.
El nostre suport a esta proposta tan encertada, tant per al Sr. José Mª Malato Ruiz
com a figura important en el Clarín, com per al Sr. Manuel Enguídanos Cotanda. Jo he
tingut l'oportunitat d'estar davall la seua batuta. Considere que n'és mereixedor.
- Sr. Rafael Cotanda.
Vull destacar el treball impecable del Sr. Malato al capdavant de la Banda Primitiva.
També vull destacar personalment que la primera persona que va posar un instrument
a les meues mans va ser el Sr. Enguídanos, gran mestre, millor instrumentista i gran
persona, que va defendre fins a l'últim moment la música com a transmissió entre
persones, i fins al final de la seua vida va estar al capdavant de la seua estimada
Banda de Torrent.
- Sr. J. Salvador Oliver.
Vull agrair als grups polítics el suport, encara que no podia ser d'una altra manera. Jo
sí que he tingut la sort de conéixer tots dos. He sigut alumne del mestre Malato.
També he tingut la sort de tindre relació amb el mestre Enguídanos. A pesar de la
transcripció, açò demostra que quan tots anem a una engrandim la localitat i fem més
poble.

DESPATX EXTRAORDINARI.
Tot seguit, en compliment d'allò que s'ha preceptuat en l'article 91.4 del Reial Decret
2.568/86, de 28 de novembre, la presidència pregunta si algun grup desitja sotmetre a
la consideració del ple per raó d'urgència algun assumpte no previst en l'ordre del dia.
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Per tal com no hi ha cap assumpte en este sentit, es passa a estudiar el següent punt
de l'ordre del dia.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT DELS ÒRGANS DE GOVERN

DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA I DELS REGIDORS
DELEGATS DEL MES D'ABRIL.
De conformitat amb l'art. 42 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les entitats locals, la secretaria dóna compte de les resolucions dictades per
l'alcalde i els regidors delegats corresponents al mes de:
·

Abril de 2011, que comença amb la resolució 861 de data 1 d'abril, dictada per
l'alcalde, relativa a “designació d'advocat per a representació de l'Ajuntament
en el procediment abreviat núm.001194/2011-L”, i finalitza amb la resolució
1114 de data 29 d'abril, dictada per l'alcalde, relativa a “adjudicació de
contracte menor de subministrament de tòtems informatius d'informació
municipal i turística del nucli urbà”.

El ple de la corporació en queda assabentat.

DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL COMPLIMENT
DELS TERMINIS PREVISTS EN LA LLEI 15/2010 DE MESURES DE LLUITES
CONTRA LA MOROSITAT EN OPERACIONS COMERCIALS CORRESPONENT AL
PRIMER TRIMESTRE DE 2011-05-26.

La Comissió Informativa d'Economia, Hisenda, Promoció econòmica, Recursos
Humans i Especial de Comptes queda informada del contingut de l'informe trimestral
sobre el compliment dels terminis prevists en la Llei 15/2010, corresponent al període
de l'1 de gener al 31 de març de 2011, el contingut literal del qual es transcriu a
continuació:
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Informe d'Intervenció–Tresoreria

Assumpte:

Informe trimestral sobre el compliment dels terminis prevists en la Llei 15/2010

Període de referència:

De l'01/01/2011 al 31/03/2011

Data de referència:

31/03/2011

I.

Normativa aplicable
2. Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'establixen mesures de lluita

contra la morositat en les operacions comercials.
3. Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
4. Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de

desembre, per la qual s'establixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials
5. Bases d'execució dels pressupostos generals de l'Ajuntament de Llíria 2011.

II. Antecedents de fet
Atés que amb data 5 de juliol de 2010, ha sigut aprovada la Llei 15/2010, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'establixen mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i que té per objecte
corregir desequilibris i aprofitar les condicions de les empreses a fi d'afavorir la
competitivitat i aconseguir un creixement equilibrat de l'economia espanyola que
permeta crear ocupació de forma estable, en línia amb una concepció estratègica
de l'economia sostenible.
En este sentit, i des del punt de vista dels terminis de pagament del sector públic,
segons l'exposició de motius de la norma, amb la reforma es reduïx a un màxim de
trenta dies el termini de pagament, que s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2013
seguint un període transitori per a l'entrada en vigor. D'altra banda, es proposa un
procediment efectiu i àgil per fer efectius els deutes dels poders públics, i
s'establixen mecanismes de transparència en matèria de compliment de les
obligacions de pagament, a través d'informes periòdics en tots els àmbits de
l'Administració i de l'establiment d'un nou registre de factures en les
administracions locals.
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Fonaments de dret

1. Vist que l'article 4.3i4 de la Llei 15/2010 establix que “3. Els tresorers o, si no
n'hi ha, els interventors de les corporacions locals, elaboraran trimestralment un
informe sobre el compliment dels terminis que preveu esta Llei per al pagament
de les obligacions de cada entitat local, que inclourà necessàriament el nombre
i la quantia global de les obligacions pendents en què s'estiga incomplint el
termini.
2. Sense perjuí de la possible presentació i del debat en el ple de la corporació
local, el dit informe haurà de ser tramés, 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 respectius estatuts d'autonomia,
tinguen atribuïda la tutela financera de les entitats locals. Estos òrgans podran
igualment requerir la remissió dels esmentats informes.”
3. Vist l'article 5.4 de la Llei 15/2010, que establix que “La intervenció o òrgan de
l'entitat local que tinga atribuïda la funció de comptabilitat incorporarà a
l'informe trimestral al ple regulat en l'article anterior, una relació de les factures
o documents justificatius respecte als quals hagen transcorregut més de tres
mesos des de l'anotació en l'esmentat registre i no s'hagen tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l'obligació o s'haja justificat per
l'òrgan gestor l'absència de tramitació d'estos. El ple, en el termini de 15 dies
comptats des del dia de la reunió en què tinga coneixement de la dita
informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents
que se li hagen presentat, i els agruparà segons l'estat de tramitació.”
4. Vists els terminis de pagament establits en la Disposició transitòria huitena de
la Llei 30/2007, afegida per la Llei 15/2010:
5. “El termini de trenta dies a què es referix l'apartat 4 de l'article 200 d'esta Llei,
en la redacció que en fa l'article tercer de la Llei de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'establixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de
2013.
6. Des de l'entrada en vigor d'esta disposició i el 31 de desembre de 2010 el
termini en què les administracions tenen l'obligació d'abonar el preu de les
obligacions a què es referix l'apartat 4 de l'article 200 serà dins dels cinquantacinc dies següents a la data de l'expedició de les certificacions d'obra o
dels corresponents documents que acrediten la realització total o parcial
del contracte.
7. Entre l'1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2011 el termini en què les
administracions tenen l'obligació d'abonar el preu de les obligacions a què es
referix l'apartat 4 de l'article 200 serà dins dels cinquanta dies següents a la
data de l'expedició de les certificacions d'obra o dels corresponents documents
que acrediten la realització total o parcial del contracte.
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8. Entre l'1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012, el termini en què les
administracions tenen l'obligació d'abonar el preu de les obligacions a què es
referix l'apartat 4 de l'article 200 serà dins dels quaranta dies següents a la data
de l'expedició de les certificacions d'obra o dels corresponents documents que
acrediten la realització total o parcial del contracte”.
9. Per tant, el termini de pagament per a l'any 2010, es fixa en els 55 dies
següents a la data d'expedició de les certificacions d'obra o dels corresponents
documents que acrediten la realització total o parcial del contracte.
10. Vista la Disposició transitòria primera de la Llei 15/2010, relativa a l'“Aplicació
als contractes”, en la qual s'establix que “Esta Llei serà aplicable a tots els
contractes celebrats després de l'entrada en vigor”, el termini arreplegat en el
paràgraf anterior s'aplicarà a tots els contractes celebrats després de l'entrada
en vigor de la Llei 15/2010, per la qual cosa, per als contractes anteriors a la
dita data continuarà regint el termini de 60 dies.

IV.

Consideracions tècniques
A. Informe d'Intervenció núm. 32/2011
En primer lloc s'arreplega el contingut propi de l'informe de la Intervenció
municipal, de conformitat amb allò que s'ha regulat en el 5.4 de la Llei 15/2010 que
establix que “La Intervenció o l'òrgan de l'entitat local que tinga atribuïda la funció
de comptabilitat incorporarà a l'informe trimestral al ple regulat en l'article anterior,
una relació de les factures o documents justificatius respecte als quals hagen
transcorregut més de tres mesos des de l'anotació en l'esmentat registre i no
s'hagen tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l'obligació o
s'haja justificat per l'òrgan gestor l'absència de tramitació d'estos. El ple, en el
termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en què tinga coneixement de
la dita informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i
documents que se li hagen presentat, i els agruparà segons l'estat de tramitació.”
La Intervenció com a òrgan responsable, a través del registre informàtic de
l'aplicació comptable, procedirà al registre de totes les factures i de la resta de
documents emesos pels contractistes amb la finalitat de justificar les prestacions
realitzades per estos.
Així mateix, a partir del 30 de novembre, data en què es va realitzar el primer
requeriment als responsables de les àrees gestores, la intervenció procedirà a
requerir l'òrgan gestor perquè justifique per escrit la falta de prestació de la
conformitat de les seues factures, si ha transcorregut un mes des de l'anotació en
el registre de la factura o del document justificatiu sense que l'òrgan gestor haja
procedit a donar el vistiplau i/o la conformitat per tramitar l'oportú expedient de
reconeixement de l'obligació, derivat de l'aprovació de la respectiva certificació
d'obra o acte administratiu de conformitat amb la prestació realitzada. Els
requeriments realitzats, així com les justificacions realitzades pels distints òrgans
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gestors, seran annexats als informes trimestrals emesos per la Intervenció
municipal. Al present informe s'annexen el primer requeriment de data 30/11/2010,
el segon de data 31/01/2011, el tercer requeriment de data 28/02/2011 i l'últim
realitzat el 31/03/2011; es va considerar convenient no efectuar requeriment amb
data 31/12/2010 a causa dels processos de càrrega d'operacions i registres de
factures per al tancament comptable.

1. Respecte de la data d'inici de còmput del termini d'inici de l'expedient
de reconeixement de l'obligació s'ha utilitzat:
2. En el cas de contractes d'obres, la data de la certificació de l'obra

3. En la resta de casos, la data d'entrada de la factura en el registre de
l'Ajuntament.

4. Vista l'entrada en vigor de la Llei 15/2010, en el present informe
d'Intervenció s'inclouen les factures registrades d'entrada i anotades en el
registre informàtic del departament d'Intervenció que no hagen sigut objecte
de reconeixement de l'obligació en l'últim dia del període de referència que
corresponga, corresponents a contractes posteriors al 7 de juliol de 2010,
data d'entrada en vigor de la Llei. El termini màxim de reconeixement de
l'obligació és de tres mesos.
5. A causa de l'entrada en vigor de la Llei 15/2010 el passat dia 7 de juliol de
2010 i de l'obligatorietat de realitzar informes trimestrals establida per esta,
s'emet el present informe pel període comprés entre el 01/01/2011 i el
31/03/2011, primer trimestre natural de 2011.
B. Informe de Tresoreria núm. 13/2011
Quant a l'informe de Tresoreria, amb caràcter previ a l'emissió de l'informe
pròpiament dit, s'apunten les consideracions tingudes en compte per a
l'obtenció de les dades que s'hi arrepleguen, obtingudes de la comptabilitat
municipal:

1. En el present informe únicament s'arrepleguen els incompliments de termini
sobre les Obligacions pendents de pagament (OPP), tal com assenyala la
redacció de l'article 4t.3 de l'Esmentada Llei.
Això significa que únicament s'arrepleguen en el present informe obligacions
reconegudes en el pressupost, no s'hi inclouen per tant factures que
estiguen pendents d'aplicar al pressupost per no tindre consignació o
factures la fase de tramitació de les quals es troben en un moment anterior al
tràmit anterior al reconeixement de l'obligació (açò és en la fase
d'autorització o disposició del gasto): registrades i pendents de conformar, o
conformades i pendents d'aprovació). Estes factures hauran d'incloure's, si
escau, en l'informe d'Intervenció a què fa referència l'article 5t.4 de
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l'esmentada Llei en cas d'incomplir-se els terminis esmentats per la norma
sense que s'haja reconegut l'obligació corresponent.

2. No s'inclouen en el present informe gastos de personal ni subvencions
corrents ni de capital, ni gastos financers, perquè la Llei 15/2010 es referix a
les operacions comercials, i estes, bàsicament, s'apliquen als capítols 2 i 6
en esta corporació local.
3. Respecte a la data d'inici de còmput del termini de pagament s'ha
utilitzat:
· En el cas de contractes d'obres, la data de la certificació de l'obra
· En la resta de casos, la data d'entrada de la factura en el registre de
l'Ajuntament.

4. Vista l'entrada en vigor de la Llei 15/2010, en el present informe de
Tresoreria s'inclouen les obligacions reconegudes pendents de pagament en
l'últim dia del període de referència que corresponga, relatives a factures en
què s'incomplisca el termini de pagament, corresponents a contractes
posteriors al 7 de juliol de 2010, data d'entrada en vigor de la Llei. El termini
màxim de pagament és de 55 dies per a les factures presentades fins al
31/12/2010 i de 50 dies per a les presentades des del 01/01/2011 fins al
31/12/2011, perquè la data del contracte serà posterior al 7 de juliol de 2010
i la factura es trobarà registrada o la certificació emesa amb data anterior o
igual a 31/12/2011. En tot cas, s'inclouen en el present informe totes les
obligacions reconegudes de factures en què, amb data referència
arreplegada en l'encapçalament de l'informe, s'haja incomplit el mencionat
termini màxim de pagament de 55 o de 50 dies, segons els casos.
5. El present informe es realitza amb data de referència 31/03/2011, segons
s'establix en les bases d'execució de pressupost vigents.
V.

Per tots els fets i fonaments de dret i les consideracions tècniques descrites
anteriorment, s'eleva el següent informe d'Intervenció-Tresoreria a l'alcalde de la
corporació:
C. Informe d'Intervenció núm. 32/2011
D'acord amb les consideracions anteriorment exposades i segons les dades
que es troben al departament d'Intervenció municipal, les factures registrades
des del 07/07/2010 fins al 31/03/2011, sense que s'haja pogut reconéixer
l'obligació pressupostària en un termini màxim de tres mesos, amb data
referència de l'informe arreplegada en l'encapçalament en els capítols 2 i 6 del
pressupost de l'Ajuntament que es troben pendents de pagament són:
CODI
E

ÀREA

CODI
FRA.

NÚM.
FACTURA

Data
recepció

Descripció

ALCALDIA
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FESTA EVANGELICA ASSOCIACIÓ GITANA 2010
EQUIP DE SO , 700 CADIRES PVC I PORTS

1.150,50

I
ALCALDIA

09-ago-10

32 PLAQUES H-750-2 C / ESTOIG-40ANIVERSARI
ESGLÉSIA EVANGÈLICA DE FILADÈLFIA-2010
LLOGUER SANITARI PORTÀTIL
***MEMORÀNDUM***

30-nov-10

ROYALTYS PERIÒDICS DEL 01/11/2010 AL
01/11/2012 I LLICÈNCIA ÚS ANUAL DEL
01/11/2010 AL 01/11/20120 -BIBLIOTECA-

7.674,20

01-oct-10

CONSUM MENSUAL DE 66 LÍNIES TELEFONIA
MÒBIL PERÍODE DE FACTURACIÓ 05/05/10 AL
04/06/10 ****MEMORÀNDUM****

3.730,70

30-jul-10

859,04
153,40

CULTURA

57717

N 210109

56804

CI034568670
5

56225

100820605

56227

100820635

56231

100969174

56232

100969173

56233

100969172

56234

100920717

INTERIOR I
SERVICIS

SEGURETAT
3 ÀPATS BUFET I DIVERSOS EL 22/08/10 21-set-10 PROTECCIÓ CIVIL- ****MEMORÀNDUM****
3 MENJARS BUFET I DIVERSOS EL DIA 29/08/10 21-set-10 PROTECCIÓ CIVIL- ***MEMORÀNDUM***
10 MENÚS CAFETERIES I DIVERSOS EL DIA
14/09/10 -PROTECCIÓ CIVIL21-set-10 ***MEMORÀNDUM***
11 BOTELLETES D'AIGUA DE 0.50 L. 21-set-10 PROTECCIÓ CIVIL- ***MEMORÀNDUM***
10 BOTELLETES D'AIGUA DE 0.50 L. 21-set-10 PROTECCIÓ CIVIL- ***MEMORÀNDUM***
2 MENÚS BUFET I DIVERSOS EL DIA 19/09/10 21-set-10 PROTECCIÓ CIVIL- ***MEMORÀNDUM***

68,15
60,80

206,70
13,20
12,00
41,30

URBANISME I
ARQUITECTURA

55052

FRA100016

55514

FRA100019

55814

63

56087

FRA100023

56683
57498

FRA100026
FRA100029

LLAVAT CONTENIDORS D'URBANITZACIONS,
LLAVAT CONTENIDORS R.S.U EN EL NUCLI
07-jul-10 URBÀ **MEMORÀNDUM**
LLAVAT CONTENIDORS D'URBANITZACIONS,
LLAVAT CONTENIDORS R.S.U EN EL NUCLI
10-ago-10 URBÀ **MEMORÀNDUM**
9a CERTIFICACIÓ PEL CONTRACTE DE SERVICI
D'OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ I
01-set-10 ASSESSORAMENT GESTIÓ INDIRECTA URBANI
LLAVAT CONTENIDORS D'URBANITZACIONS,
LLAVAT CONTENIDORS R.S.U EN EL NUCLI
13-set-10 URBÀ **MEMORÀNDUM**
4 LLAVATS CONTENIDORS D'URBANITZACIONS I
2 LLAVATS DE CONTENIDORS DE NUCLI URBÀ
14-oct-10 **MEMORÀNDUM**
08-nov-10 2 LLAVATS CONTENIDORS EN EL NUCLI URBÀ

1.251,51

9.222,51

4.130,00

9.222,51

4.611,25
1.263,21

REC
INTERIOR I SERVICIS
58128 11100396

22-des-10 OLI MINERAL I ANTICONGELANT-AUTOBÚS-

114,94

SERVICIS SOCIALS

57731 FV10-0854

01-des-10

58249

28-des-10

03/2010-B

SERVICI DE NETEJA POSADA AL PUNT VIVENDA
C/ METGE VICENTE PORTOLÉS 18-19 I 22 DE
NOVEMBRE
BEQUES ASSISTÈNCIA A MENJADOR MES DE
DESEMBRE
TOTAL

906,24
1.049,75
45.741,91

En relació amb les factures registrades pendents del reconeixement de
l'obligació en la taula anterior cal realitzar les consideracions següents:
·

En la data de realització de l'informe, únicament no s'ha arribat a
reconéixer l'obligació de les factures referides, per tres motius: el primer
dels tres blocs d'estat de factures, estat E, enviat a l'àrea gestora; el segon
dels estats, estat “I”, és a dir factures amb incidències de les àrees
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gestores, i l'últim dels blocs, estat REC, es corresponen amb factures
sense consignació pressupostària.
·

Sobre les factures amb incidències, estes hauran de ser esmenades per
les àrees gestores de forma prèvia al reconeixement de les obligacions.

·

Sobre les factures en estat REC, sense consignació pressupostària, es van
incloure en l'expedient REC 2-2011, van ser aprovades en el ple de
14/04/2011.

·

El volum d'obligacions reconegudes relatives a relacions comercials,
capítols 2 i 6, gestionades durant el període de referència, de l'1 de gener
al 31 de març de 2011, ha sigut de de 2.526.053,94, i les factures
registrades i no reconegudes suposen l'1,81% del total.

S'adjunta al present informe la llista resum de detall de factures
comptabilitzades i de factures registrades i no comptabilitzades amb data de
referència de l'informe.
B.

Informe de Tresoreria núm. 13/2011
Ateses les consideracions anteriorment exposades, i segons les dades
facilitades per la unitat de comptabilitat, les obligacions reconegudes amb data
de referència de l'informe arreplegada en l'encapçalament en els capítols 2 i 6
del pressupost de l'Ajuntament que es troben pendents de pagament són:
Nombre obligacions
285 factures

Dies de demora mitjana
11 dies

Import obligacions (€)
296.686,46

En relació amb les obligacions reconegudes pendents de pagament
arreplegades en la taula anterior, cal realitzar les consideracions següents:
El volum de pagaments gestionats durant el període de referència sobre
obligacions reconegudes relatives a relacions comercials ha sigut
d'aproximadament 2.306.230,07 euros (1.058.187,93 euros del FEESL i
1.248.042,14 euros de la resta de partides comercials).
L'anterior, sense tindre en compte la resta de pagaments gestionats no
corresponents a relacions comercials, com són, fonamentalment, els
pagaments de nòmines, pagaments d'assegurances socials, subvencions,
altres pagaments no corresponents a relacions comercials i pagaments no
pressupostaris, l'import dels quals ha ascendit, durant el període de referència
de l'informe, a 2.539.613,51 euros; suposa la demora en el pagament per les
raons exposades un 6,12% sobre el total de les obligacions reconegudes
pagades durant el període de referència.
S'adjunten al present informe, el llistat resum i el llistat de detall de factures
comptabilitzats pendents de pagament amb data de referència de l'informe.
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VI. Sense perjuí de la possible presentació i el debat en el ple de la corporació local, el
present informe haurà de remetre's per esta alcaldia, en tot cas, als òrgans
competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i a l'òrgan que, d'acord amb l'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, tinga atribuïda la tutela financera de les
entitats locals. De tot això informem per descàrrec de la nostra comesa.
El ple de la corporació en queda assabentat.

DACIÓ DE COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011.

DEL

PRESSUPOST

La Comissió Informativa d'Economia, Hisenda, Promoció econòmica, Recursos
Humans i Especial de Comptes, per unanimitat dels seus membres, va ratificar la
urgència de la inclusió en l'ordre del dia de l'esmentada comissió de l'avantdit punt.
La comissió queda assabentada del contingut de la informació comptable que ha de
subministrar al ple de la corporació per conducte de la presidència, corresponent al
període de l'1 de gener al 31 de març de 2011. Una còpia d'esta es va entregar a cada
un dels grups polítics i el detall de la qual se sintetitza de la manera següent .
Segons allò que s'ha regulat en l'article 207 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, i el que establix la Base 42 de les
vigents d'execució del Pressupost Municipal es trasllada al portaveus dels distints
grups municipals representats en el Ple la informació comptable que la intervenció ha
de subministrar al ple de l'Ajuntament per conducte de la presidència.
Concretament, amb data 31-03-11:
a) Informe d'Intervenció.
b) Estat d'execució del pressupost de gastos.
c) Estat d'execució del pressupost d'ingressos.
d) Evolució de resultat pressupostari.
e) Estat de la Tresoreria.
El ple de la corporació en queda assabentat.

PRECS I PREGUNTES
1.- Contestació a la pregunta formulada per la regidora Mª José Pérez en el ple
de 14 d'abril de 2011.
Per part del Sr. Oliver s'informa que li ho passarà per escrit. Al seu torn, explica
respecte del concurs de Jóvens Intèrprets Ciutat de Llíria en l'edició de 2010 va ser de
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18.250 euros, i pel que fa a enguany han sigut 20.699 euros perquè s'hi ha afegit
l'especialitat d'arpa. Quant als gastos de Perku Llíria, afig que l'any 2010 el pressupost
va ser de 25.289 euros i l'any 2011 s'ha reduït el pressupost en un 29%, amb la qual
cosa els gastos hi han ascendit a 18.101 euros de política de reducció del gasto.
Explica que ha sigut un resultat positiu
2.- Pregunta realitzada pel Sr. Sebastián sobre la revista MAICA.
Per part del Sr. Sebastián s'informa que durant diversos plens ha sol·licitat informació
sobre la revista MAICA. El Sr. Cortés li respon que no té la informació perquè no li
l'han feta arribar. Tan prompte com la tinga li n'informarà.
3.- Contestació a la pregunta formulada per la regidora Inma Riera en el ple de 14
d'abril de 2011.
Per part del Sr. alcalde s'informa que el fum era produït per un camp de tarongers que
tenien autorització per cremar.
4.- Contestació a la pregunta formulada per la regidora Inma Riera en el ple de 14
d'abril de 2011.
Per part de la Sra. Merino s'informa que el forat està situat al vial que va al metro i no a
l'aparcament. Per això explica que solucionaran el forat que hi ha a l'accés, però pel
que fa aa l'aparcament no és competència de l'Ajuntament.
Per part de la Sra. Riera s'informa que tenia una pregunta pendent des del ple de març
sobre les obres del polígon industrial de Montecollado. S'hi ha pavimentat un tros que
al vial del Camí Vell de Xelva pareix que han acabat les obres i ho han deixat molt
espatlat.
La Sra. Mazzolari li contesta que, pel fet que és l'últim ple, la invita a passar-se pel
departament, i tant ella com els tècnics l'atendran.
5.- Pregunta de la Sra. Pérez sobre l'entrega del xec al Club de Bàsquet Llíria.
- Sra. Pérez.
Demà està prevista l'entrega d'un xec al Club de Bàsquet Llíria d'una subvenció que se
li ha concedit?
- Sr. alcalde.
Sí, senyora.
- Sra. Pérez.
És un acte a què estem invitats tots o hi anirà vosté només?
- Sr. alcalde.
Ho faré sense cap acte protocol·lari li diré que passe per Intervenció.
- Sra. Pérez.
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No n'eixirà foto en la pàgina de l'Ajuntament?
- Sr. alcalde.
Jo no hi posaré la foto.
6.- Pregunta de la Sra. Pérez sobre l'església del centre penitenciari.
- Sra. Pérez.
L'església del centre penitenciari ha sigut cedida a alguna associació?
- Sr. alcalde.
Encara no.
7.- Pregunta de la Sra. Pérez sobre els treballs a l'església del centre
penitenciari.
- Sra. Pérez.
Quines persones poden fer obres en algun edifici municipal que no tinguen cedit?
- Sr. alcalde.
Diversos voluntaris. Igual com es va fer al Clarín i a la Unió, amb voluntaris.
- Sra. Pérez.
Sr. alcalde, que conste en l'acta que estem parlant d'un local municipal i uns voluntaris
que no sabem a quina associació pertanyen, ja que m'ha dit que encara no s'ha cedit a
cap associació.
- Sr. alcalde.
No hi ha cap cessió firmada.
- Sra. Pérez.
Sr. secretari, ¿el que no està firmat em pareix que no existix? És una pregunta
retòrica, Sr. secretari, no cal que em conteste.
En definitiva, no consta en cap escrit que hi haja una cessió a cap associació, però pel
que el Sr. alcalde diu hi ha una cessió de paraula a algú i eixe algú està fent obres en
un edifici municipal.
- Sr. alcalde.
Mentre s'estava tramitant l'expedient, s'hi van fer unes obres que eren necessàries.
Precisament demà culminarà.
- Sra. Pérez.
Demà passaré a veure l'expedient, el permís que se'ls ha donat, els informes
pertinents… Em pot avançar a qui se li ha cedit.
- Sr. alcalde.
A l'església Filadèlfia.
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8.- Pregunta de la Sra. Pérez sobre la cessió d'ordinadors.
- Sra. Pérez.
Hem vist en la pàgina web de l'Ajuntament una entrega d'ordinadors a l'IES Camp de
Túria. Ens pot explicar el tema?
- Sr. Oliver.
Llegiré la carta que el director de l'IES Camp de Túria em va enviar:
"El pròxim curs 2011-2012, l'IES Camp de Túria obri un projecte PQPI, amb l'aprovació
de la Conselleria d'Educació, dirigit a alumnes amb problemes per a seguir amb
normalitat els seus estudis obligatoris. El projecte té una part teòrica encaminada que
l'alumnat aconseguisca el Graduat Escolar, i una part pràctica que pretén fer més
atractiu l'estudi, i que, al seu torn, l'alumne tinga una qualificació professional que li
permeta la seua integració en el món laboral al finalitzar els estudis. Dins del catàleg
de qualificacions professionals oferits per la Conselleria d'Educació, n'hem triada una
de la família de la informàtica, pensant que este camp és altament atractiu per a
l'alumnat i que al mateix temps té certes garanties laborals. Ara bé, este projecte
requerix una sèrie de mitjans perquè puga dur-se a terme amb garanties d'èxit.
El grup ha de disposar de material informàtic ja rebutjat per obsolet per a poder
familiaritzar-se amb els equips i fer part de les seues pràctiques a l'IES. Açò haurà de
ser a càrrec dels pressupostos ordinaris del centre, la qual cosa suposa retallar gastos
d'altres partides que també és necessari atendre. Em dirigisc a vosté per demanar-li
que valore la possibilitat de cedir-nos equips, si l'Ajuntament de Llíria procedix a la
renovació d'equips informàtics que encara poden ser utilitzats pels alumnes. Els
equips que necessiten estos alumnes poden tindre unes prestacions menors que les
que necessita l'Ajuntament dia a dia, o també si retira equips per ser inservibles però
que són susceptibles de ser utilitzats per conéixer-ne els components."
Em vaig informar si hi havia ordinadors i sí que n'hi havia de disponibles. Per això, en
companyia de la regidora de Servicis, vam fer-ne l'entrega. Açò és col·laboració
educativa.
- Sra. Pérez.
Era simplement a títol informatiu. M'agradaria saber la data d'eixa carta.
- Sr. Oliver.
Abril de 2011.
9.- Pregunta de la Sra. Pérez sobre rotondes.
- Sra. Pérez.
En este últim ple, ¿em pot dir un poc més de la rotonda de la CV-25 i de la del Camí
dels Frares?
- Sr. alcalde.
En la pròxima legislatura de segur que s'arreglarà.
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- Sra. Pérez.
M'agradaria acabar la meua intervenció de tots el plens de l'Ajuntament de Llíria, ja
que no crec que hi haja una votació massiva i que al número 20 li toque vindre a
l'Ajuntament. He d'agrair-vos tots estos anys que hem passat dins de l'Ajuntament, als
qui estan i als qui han estat. Llíria sempre estarà en la meua ment, i estaré pendent del
que passe en esta casa. Espere que tot vaja molt bé. Al principi d'esta legislatura vaig
decidir que seria l'última. Quan els meus companys em van preguntar si hi continuaria,
tenia claríssim que no. Només tinc agraïments per a tots els qui han passat per ací.
Vull agrair al Sr. interventor com al Sr. secretari la seua disposició quan hem tingut
alguna necessitat. En ells vull representar a tots els funcionaris de l'Ajuntament de
Llíria l'agraïment tant quan hem estat en el govern com en l'oposició.
Sabeu que compteu amb mi per al que faça falta. Sempre estaré allí per al que faça
falta però sempre estaré ací per defendre els interessos de Llíria.
10.- Pregunta del Sr. Pérez sobre assumpció dels jardins de Vall de Llíria.
- Sr. Pérez.
L'Ajuntament ha assumit els jardins de Vall de Llíria?
- Sra. Igual
L'Ajuntament ho ha assumit des de l'1 de gener de 2011.
- Sr. Pérez.
Quina empresa ho està portant?
- Sra. Igual
El Vall.
- Sr. Pérez.
Em podia facilitar una còpia del contracte?
- Sra. Igual
Sí.
- Sr. Pérez.
Voldria acabar esta legislatura amb un record. Alguns han deixat la política de forma
voluntària però un company nostre va perdre la vida sent regidor d'este Ajuntament.
Vull un record per a Pep Guardiola.
11.- Pregunta de la Sra. Catalá sobre empreses situades en el ST-1.
- Sra. Catalá
Va aparéixer una notícia en la pàgina web de l'Ajuntament en què es deia que s'havia
firmat per part del Sr. alcalde l'acta de replantejament per iniciar les obres en la ST-1.
En la mateixa notícia també s'apuntava que vindrien una sèrie d'empreses a ubicar-se
en el sector. La meua preocupació és: ¿el subministrament elèctric per a eixe sector
està assegurat per a quan hi arriben les empreses?
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- Sr. alcalde.
Sí.
Intervenció de la Sra. Enguídanos.
El meu pas per ací ha sigut curt. He de dir que una cosa que m'ha sorprés molt. És
que es dedica més temps a criticar el govern passat i el futur que a treballar per la gent
de Llíria.
12.- Pregunta del Sr. García sobre cessió d'ús.
- Sr. García.
En referència a la cessió d'ús de què ha parlat la Sra. Pérez abans. Voldria saber
quins impediments legals o administratius hi ha per a no haver-ne firmat la cessió. El
secretari no m'ho ha aclarit perquè m'ha dit que ho havia de preguntar on tocava.
Pense que és el ple on he de preguntar-ho.
- Sr. alcalde.
Demà en veuràs l'expedient.
- Sr. García.
Sr. alcalde, jo he anat a veure'n l'expedient i no hi consta. Demà n'estarà firmada la
cessió?
- Sr. alcalde.
Espere firmar-la demà.
13.- Pregunta del Sr. Martos sobre factures.
- Sr. Martos.
Consultat l'informe 32/2011 d'Intervenció referit a l'informe trimestral de morositat,
veiem unes factures a què faré referència:
N'hi ha una d'una festa evangèlica i unes plaques que tenen problemes per a ser
abonades i estan des del mes de juliol a l'Ajuntament. Podria explicar-nos per què no
s'han abonat eixes factures?
- Sr. alcalde.
Per discrepància. No obstant això, si passes per intervenció, ho veuràs.
- Sr. Martos.
Una vegada solucionades eixes discrepàncies, si no ha de pagar-les l'Ajuntament, qui
haurà de pagar-les?
- Sr. alcalde.
Es pagaran o es tornaran.
- Sr. Martos.
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També hi ha discrepàncies en unes factures de protecció civil. Eixos operatius no
s'han realitzat?
- Sr. alcalde.
Igualment, es pagaran o es tornaran. Estan pendents encara.
- Sr. Martos.
Des d'agost no han pogut aclarir eixos operatius?
- Sr. interventor.
Les factures de protecció civil, les para l'òrgan interventor, el funcionari que els parla,
per un motiu de quantificació econòmica del cost per cada una de les dietes. És un
tema que s'ha parlat amb alcaldia, s'ha arribat a una entesa, perquè sí que és cert que
la normativa específica del cos de protecció civil permet que l'Ajuntament li abone les
dietes, però una altra cosa n'és l'import. S'ha arribat a una entesa amb alcaldia, i
l'Ajuntament assumirà un màxim de 15 euros per membre de protecció civil per dia de
servici, i l'excés l'haurà d'abonar cada un dels membres de protecció civil. Està
pendent de regularitzar-se eixe expedient.
- Sr. Martos.
D'estes ja parlàrem en l'anterior informe de morositat, són referents a la neteja dels
contenidors. Hi continuen les discrepàncies. Quina postura prendrà l'Ajuntament
respecte d'això? Es farà càrrec d'eixes factures en la seua totalitat?
- Sra. Igual.
De moment encara estem en aclariments amb l'empresa.
- Sr. Martos.
Moltes coses tarden a aclarir.
Per què s'ha donat una factura d'assistència d'un notari a l'empresa AMIGU si la
mateixa empresa reconeix que no entra dins dels servicis contractats?
- Sra. Mazzolari.
No entenc la pregunta. De totes les maneres he de dir-li que els requeriments que
s'han fet a l'àrea gestora de què sóc responsable, urbanisme i medi ambient, han sigut
contestats per escrit. Si vol, quedem i li ensenye les meues contestacions respecte
d'això i li'n facilite una còpia.
Efectivament, eixa factura no està dins del contracte d'AMIGU, i els servicis del notari
els va requerir esta regidora, i no l'empresa, per tal de donar transparència a l'obertura
d'eixos sobre econòmics.
- Sr. Martos.
Hi ha una factura famosa en este Ajuntament, que és la número 63, on primer intenten
cobrar el mes d'agost i després canvia el concepte d'eixa factura on es volen cobrar
unes hores extres, quan una empresa prestatària de servicis no pot facturar a
l'Ajuntament hores extres. Eixes hores extres coincidien més o menys amb el mes que
volien cobrar. Ens està enganyant l'empresa AMIGU? Vol estafar l'Ajuntament?
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- Sra. Mazzolari.
Vosté concloga el que crega que ha de concloure.
- Sr. Martos.
Es pagarà eixa factura.
- Sra. Mazzolari.
Crec que la incidència feta pel departament d'Intervenció ha sigut respectada per esta
regidora. Si s'ha llegit la meua contestació, ací queda clar.
- Sr. Martos.
Imagine que hi deu haver algun tràmit administratiu per tancar esta factura i que es
torne a l'empresa. Més que res perquè no continue apareixent una factura d'uns
servicis no rebuts per l'Ajuntament.
Per finalitzar, vull donar les gràcies a tots els treballadors de l'Ajuntament pel tracte
rebut.
14.- Pregunta de la Sra. Agustí sobre l'Orquestra Ciutat de Llíria.
- Sra. Agustí.
No he estat en cap comissió de Cultura en què se'ns haja parlat de l'associació
Orquestra Ciutat de Llíria. Qui la compon? Qui la sustenta?
- Sr. Oliver.
És una associació privada formada per músics, gent de Llíria i de la contornada. Hi ha
la possibilitat de firmar algun conveni, però de moment no hi ha res.
El concert de l'altre dia va ser de presentació. Al juny sí que n'hi haurà un concert que
se li pagarà com a qualsevol, serà un contracte més.
15.- Pregunta de la Sra. Agustí sobre el solar de Juan Izquierdo.
- Sra. Agustí.
Després de quatre anys el solar de Juan Izquierdo continua en la mateixa situació.
- Sra. Mazzolari.
No recorde com està eixe expedient, però li dic el mateix que a algun company seu,
que es passe pel departament d'Urbanisme i tindrà accés a l'expedient sense
problemes.
- Sr. alcalde.
Vull donar els gràcies a tots. Ens unim a l'homenatge del Sr. Guardiola. Hui és el
moment de reconéixer la seua labor, l'assistència a tots els actes que hem realitzat. Ell
disfrutava d'anar al meu costat.
He d'agrair-los estos quatre anys que han treballat per a Llíria. Hem treballat tots per al
poble, uns criticant i uns altres de forma positiva, que també hem aconseguit fer moltes
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coses. Encara que el normal és no reconéixer a qui està en l'equip de govern. I no
hauria de ser així.
L'Ajuntament de Llíria ha fet moltes coses i el poble les agraïx. Espere que en la
pròxima legislatura es continuarà en la mateixa línia, encara que serà molt difícil per la
situació econòmica que estem travessant. De diners per a inversions, n'hi haurà molt
pocs.
La Residència de Discapacitats espere que serà una realitat dins de la pròxima
legislatura.
La pròxima corporació estic convençut que continuarà treballant per Llíria.
El poble ja dirà qui mereix que governe la pròxima legislatura.

I per tal com no hi ha més assumptes per tractar, per ordre de la presidència s'alça la
sessió a les vint-i-una hores (21:00) del dia més amunt assenyalat. De tot això, com a
secretari, n’estenc la present acta i ho certifique.

L'ALCALDE
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