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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE
15 DE SETEMBRE DE 2011
ASSISTENTS
ALCALDE PRESIDENT:
Sr. Manuel Izquierdo Igual
REGIDORS:
Grup PP:
Sr. José Ricardo Escobedo Lacruz
Sr. Roberto Enguídanos Torres
Sra. Asunción Subiela Moros
Sra. María Asunción Esteve Perelló
Sr. J. Salvador Oliver Castellano
Sra. María del Remedio Mazzolari Tortajada
Sr. Manuel Enguídanos Alamá
Sra. Natalia Merino Vicent
Sra. Concepción Igual Silvestre
Sra. Amparo Viñuales Blecua
Grup PSPV-PSOE:
Sr. Alfred Rodilla Palacio
Sra. Carmen Feltrer Peris
Sr. José Luis Pérez Veses
Sra. Salvadora Catalá Martínez
Sr. Javier Zaragozá García
Grup Compromís:
Sr. Francisco Javier García Latorre
Sr. Rafael Cotanda Carpio
Sra. Inmaculada Riera Lloret
Grup MOVE:
Sra. Elena María Jiménez Garrido
Grup EUPV-EV:
Sra. María Carmen Veses Puchol
INTERVENTOR:
Sr. Gustavo A. Segura Huerta
SECRETARI GENERAL:
Sr. Eduardo G. Pozo Bouzas
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 15 de setembre 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
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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, VIVENDA, URBANITZACIONS I MEDI AMBIENT.
1.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚM. 19 DEL PGOU DE LLÍRIA.
El ple de la corporació procedix al debat i a la votació del dictamen aprovat per la
Comissió Informativa d’Urbanisme, Vivenda, Urbanitzacions i Medi Ambient del 8 de
setembre de 2011:
Vistes les actuacions seguides en l’expedient actuat per a la tramitació de la
modificació puntual núm. 19 del Pla General d’Ordenació Urbana de Llíria (d’ara en
avant PGOU) vigent, que té com a objecte l’adequació de “l’alçària de cornisa” de les
edificacions establida pel PGOU-03 a les característiques i necessitats actuals com a
conseqüència de les noves normatives, tot dotant-les així d’una major habitabilitat,
funcionalitat i característiques tècniques, i en base als següents:
ANTECEDENTS
Primer.- El ple municipal, en sessió celebrada el 9 de setembre de 2010, va acordar
aprovar inicialment i sotmetre a informació pública pel termini d’un mes, per mitjà
d’anunci publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en un diari no oficial
d’àmplia difusió, la referida modificació puntual núm. 19 del PGOU, i facultar la
regidora delegada d’Urbanisme per a l’execució del dit acord.
Segon.- L’objecte de la modificació puntual núm. 19 del PGOU de Llíria és l’adequació
de “l’alçària de cornisa” de les edificacions que s’hi establixen. En conseqüència,
l’àmbit d’esta modificació és tot el terme del municipi de Llíria quant al paràmetre
urbanístic indicat (alçària de cornisa) establit en les Normes Urbanístiques del PGOU03, Capítol VI: Normes Generals per a l’edificació en sòl urbà, urbanitzable i no
urbanitzable, Article 6.5. Ordenances Generals, Punt I.- Paràmetres Reguladors de
l’Ús del Sòl i l’Edificació, Apartat 7.- Alçària reguladora i nombre de plantes. En
concret, es fa una nova redacció dels subapartats 1 i 3:
“1.- S’establixen com a valors màxims de l’alçària d’edificació referides al nombre de
plantes, els següents:…
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3.- S’autoritzarà com a tolerància una planta menys de les grafiades per als edificis de
fins a 3 plantes i dos menys per als de més de tres plantes…”
Així mateix s’introduïx un nou subapartat 7, on es regula el possible enrasament de
cornises entre edificacions.
Tal com es conté en la memòria justificativa de la present modificació núm. 19,
l’aprovació i entrada en vigor de la normativa autonòmica anteriorment indicada, entre
altres, ha suposat l’obligació de satisfer unes exigències bàsiques de qualitat en els
edificis i en les instal·lacions majors que les vigents quan es va aprovar el PGOU-03
de Llíria. Els dits requisits suposen un increment en les condicions i instal·lacions
bàsiques de l’edificació relacionades amb aspectes estructurals, de protecció contra
incendis, salubritat, de protecció contra el soroll, d’estalvi energètic, etc., que en
general suposen un increment en els cantells de forjat, ventilacions de les
dependències, incorporació d’aïllaments tèrmics i acústics entre les plantes,
instal·lacions tèrmiques/aire condicionat, etc., que en definitiva suposen un increment
d’alçària de l’espai pel qual les dites instal·lacions discorren (sostres falsos). Si a esta
major demanda d’alçària afegim l’exigència d’una major alçària lliure entre plantes
establida pel vigent PGOU-03 que la que establia la HD-91 i actualment DC-09 (2,60
m enfront de 2,50 m), concloem amb una falta d’alçària total d’edificació per a poder
desplegar l’edificació màxima establida pel Pla General dins de l’alçària de cornisa
màxima establida. Així doncs, les actuals condicions estructurals i d’aïllament
tèrmic/acústic es dirigixen a projectar forjats no inferiors a 0,30 m, el paviment és
almenys de 5 cm de grossària i l’alçària lliure de 2,60 m, és a dir, una alçària minima
de 2,95 m, si afegim a la dita alçària una cambra de grossària mínima de 0,15 cm per
on puguen discórrer les instal·lacions correctament, tot evitant elements falsos i
complicades solucions que possibiliten estes instal·lacions, obtenim una alçària de
planta (alçària entre cares iguals de forjats) de h= 3,10 m, la qual prendrem com a
base per al càlcul de l’alçària de cornisa segons la fórmula:
Ac = 4,00 m + (Np * 3,10 m)
on Ac és l’alçària de cornisa màxima expressada en metres i Np el nombre de plantes
que s’han d’edificar (sense incloure-hi la planta baixa).
Estes exigències es veuen encara incrementades quan es tracten d’edificacions
dotacionals, les quals a causa de l’ús que tenen inclús solen disposar de sostre fals i
paviment flotant per millorar la distribució de les instal·lacions, la qual cosa suposa una
major demanda d’alçària entre plantes, com ja va ocórrer puntualment en la
modificació núm. 14 del PGOU-03 en relació al Palau de Justícia, per la qual cosa es
fa necessari en esta classe d’edificacions amb ús dotacional una alçària singular que
prendrem i que s’establix basant-se en la fórmula següent:
Ac = 4,00 m + (Np * 3,50 m)
on Ac és l’alçària de cornisa màxima expressada en metres, i Np el nombre de plantes
a edificar en total (inclosa la planta baixa).
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D’altra banda i en relació amb la tolerància establida pel PGOU-03 per a executar les
edificacions amb menys plantes que les atribuïdes per este sobre un solar, en general,
atesa l’estructura de propietat dels solars és este municipi, així com les parcel·les
mínimes establides per a les distintes zones d’ordenació, en especial el nucli antic,
ampliació i eixample, és freqüent trobar xicotets solars amb un nombre de plantes
superior a 3, la qual cosa suposaria l’execució obligatòria al menys de dos plantes,
circumstància que en molts casos obliga el propietari a edificar una planta més de les
desitjades, per la qual cosa, tenint en compte que és l’entorn urbà el que ha de
mantindre’s i respectar-se, s’ha considerat viable possibilitar no l’execució total d’estes
plantes no desitjades sinó tan sols la façana de manera que es mantinga el concepte i
l’entorn urbà establit pel vigent PGOU-03, tot fent viable així l’execució de l’edificació
desitjada sense minvar les condicions anteriorment indicades.
Finalment, s’ha considerat oportú introduir el paràmetre urbanístic “de l’enrasament de
cornisa” en el vigent PGOU-03, atés que el municipi de Llíria compta amb un patrimoni
historicocultural important i que ha originat que compte amb un gran catàleg
d’edificacions protegides que segons el sistema tradicional de construcció tenen una
alçària considerable, circumstància que podria dificultar-ne l’ampliació, atesa l’alçària
de cornisa màxima establida, i originaria l’execució de desnivells entre plantes i, en
conseqüència, l’aparició barreres arquitectòniques que hi dificulten l’accessibilitat a
persones amb mobilitat reduïda, i que per un altre costat podrien al seu torn minvar
l’entorn urbà en què s’ubiquen. Per les raons exposades d’adequació a l’entorn urbà,
ampliacions d’edificacions dotacionals i/o protegides, en conseqüència es fa necessari
poder augmentar l’alçària de cornisa màxima de l’edifici encara que supose superar
l’establida pel PGOU-03, enrasant la dita alçària amb la de qualssevol dels edificis
limítrofs indicats, d’acord amb la fórmula següent:
Ec = 1,00 m + (Np * 0,10 m)
on Np és el nombre de plantes màxim establit pel vigent PGOU-03.
Amb la present modificació, el punt 7. “Alçària reguladora i nombre de plantes” de
l’apartat 1.- Paràmetres Reguladors de l’Ús del Sòl i l’Edificació de l’Article 6.5.
Ordenances Generals dins del Capítol VI. NORMES GENERALS PER A
L’EDIFICACIÓ EN SÒL URBÀ, URBANITZABLE, I NO URBANITZABLE, queda
redactat de la manera següent:
1.- S’establixen amb caràcter general com a valors màxims de l’alçària de
cornisa de l’edificació en funció del nombre de plantes grafiat en els plans
corresponents del PGOU, d’acord amb la fórmula següent:
Ac = 4,00 m + (Np * 3,10 m)
on Ac és l’alçària de cornisa màxima expressada en metres i Np el nombre de plantes
que s’han d’edificar (sense incloure-hi la planta baixa).
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De l’aplicació de la fórmula es deduïx el quadre següent:
N. de plantes
1
2
3
4
5
6

Alçària reguladora
4,00 m
7,10 m
10,20 m
13,30 m
16,40 m
19,50 m

No obstant això i en els casos d’edificis d’ús dotacional, s’establix com a valor màxim
de l’alçària de cornisa de l’edificació en funció del nombre de plantes grafiat en els
plànols corresponents i el que establixen les NN.UU. del PGOU-03, d’acord amb la
fórmula següent:
Ac = 4,00 m + (Np * 3,50 m)
on Ac és l’alçària de cornisa màxima expressada en metres i Np el nombre de plantes
que s’han d’edificar en total (inclosa la planta baixa).
De l’aplicació de la fórmula es deduïx el quadre següent:
N. de plantes
1
2
3
4
5
6

Alçària reguladora
4,00 m
7,50 m
11,00 m
14,50 m
18,00 m
21,50 m

2.- El nombre màxim de plantes permés serà el grafiat per a cada polígon, illa o
parcel·la en el corresponent Plànol d’alineacions i altures de l’edificació, i queda
justificada l’alçària de la parcel·la situada a la cantonada dels carrers de Sant Vicent i
del Duc de Llíria per la protecció i integració dins del conjunt d’edificacions de la zona
dels mausoleus romans existents en la dita parcel·la, on podran realitzar-se miradors i
balcons amb subjecció a allò que s’ha establit en estes normes.
A l’efecte del nombre de plantes, la planta baixa comptabilitzarà dins del nombre total
de plantes. En el cas d’edificis de 4 plantes o més, l’última haurà de recular-se a
manera d’àtic un mínim de 3 metres de l’alineació del carrer.
Als carrers amb pendent caldrà ajustar-se al que disposa la definició d’alçària
reguladora.
3.- S’autoritzarà com a tolerància una planta menys de les grafiades per als
edificis de fins a 3 plantes i dos menys per als de més de tres plantes. S’admet amb la
finalitat de comptabilitzar com a nombre total de plantes edificades la realitzada
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5/85

M.I. Ajuntament de Llíria

Ciutat de la Música

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

segons el sistema de falsa façana en les condicions establides pel PGOU-03. La dita
falsa façana tan sols podrà realitzar-se en una planta, sense que l’execució d’este
sistema supose la construcció encoberta d’un àtic, i s’autoritzarà en estos casos sobre
la dita planta tan sols les construccions establides pel PGOU-03 per a cobertes.
4.- L’alçària reguladora màxima es mesurarà verticalment en el pla exterior de
façana a la via pública, a partir de la cota rasant de la vorera, al punt mitjà de la línia
de façana fins a la línia de la cara inferior de l’últim forjat del coberta o terrat.
En els supòsits en què la rasant natural del terreny no coincidisca amb la
rasant de la vorera, l’alçària reguladora es mesurarà, en vertical, des de la rasant de la
vorera fins a una línia paral·lela a la rasant natural del terreny que passe per la
intersecció entre el pla de façana i la cara inferior del forjat que forma el sostre de
l’última planta.
5.- Si la rasant del carrer, presa en la línia de façana, és tal que la diferència
entre l’extrem de la façana a major cota i el centre d’esta és menor de 0,6 m l’alçària
reguladora màxima es prendrà al centre de la façana a partir de la rasant de la vorera
en este punt. Si esta diferència de cotes de vials és major de 0,6 m, la mencionada
alçària es prendrà a partir d’un nivell situat a 0,6 m per davall de la cota de l’extrem de
la línia de façana de major cota.
Quan l’aplicació d’esta regla done lloc que en determinats punts de la façana la
rasant de la vorera se situe a més de 3 m per davall d’aquell punt d’aplicació de
l’alçària reguladora, la façana es dividirà en els trams necessaris perquè allò no
succeïsca. En cada un dels trams resultants, l’alçària reguladora es prendrà d’acord
amb les formes exposades que corresponguen, i es considerarà amb esta finalitat
cada tram com a façana independent.
6.- L’alçària reguladora ha de complir-se en totes les façanes de l’edifici que
donen davant del vial. Es complirà fins a una profunditat de la meitat de la construcció
en vivendes aïllades o fins a un pla paral·lel a la façana del carrer inferior traçat a tres
metres de distància, o 3 metres com a mínim en el nucli urbà, des del carrer a inferior
cota.
Si hi ha dos plantes de diferència d’alçària, es recularan uns altres 3 metres més, i així
successivament.
7.- Enrasament de cornises. Per raons d’adequació a l’entorn urbà, ampliacions
d’edificacions dotacionals i/o protegides, es podrà augmentar l’alçària de cornisa
màxima de l’edifici tot i superar les establides anteriorment enrasant la dita alçària amb
la de qualssevol dels edificis limítrofs indicats, amb les condicions següents:
a) L’enrasament es realitzarà en la franja compresa entre “Ec” metres per damunt i per
davall de l’alçària de cornisa màxima corresponent, on “Ec” ve definida en relació amb
el nombre de plantes grafiat en els plànols corresponents del PGOU-03, segons la
fórmula següent:
Ec = 1,00 m + (Np * 0,10 m)
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on Np és el nombre de plantes màxim establit pel vigent PGOU-03.
b) L’enrasament no podrà implicar en cap cas la construcció d’un major o menor
nombre de plantes que les determinades pel vigent PGOU.
Tercer.- L’anunci de sotmetiment a informació pública de la present modificació
va ser publicat en el periòdic Las Provincias amb data 22 de setembre de 2010 i en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 24 de setembre de 2010 (DOCV núm.
6362 de 24 de setembre de 2010).
Quart.- El termini per a la presentació d’al·legacions va finalitzar el 24 d’octubre
de 2010 sense que se n’haja presentada cap.
Cinqué.- El 28 de novembre de 2010 (Registre d’eixida núm. 8.649) es va
sol·licitar informe la Conselleria de Cultura i Esports.
Sisé.- L’11 de juliol de 2011 (Registre d’eixida núm. 5.241 i amb entrada en la
Conselleria de data 12 de juliol del mateix any) i atés que no s’havia emés el referit
informe, es reitera la sol·licitud d’informe a la Conselleria de Cultura i Esports.
Així mateix s’ha considerat convenient aclarir en la memòria justificativa (apartat 2.
ÀMBIT I DESCRIPCIÓ), que la present modificació no resulta d’aplicació a les zones
d’ordenació 1.1, 1.2, 1.3, i 2.1, que es regixen per la normativa del Pla Especial i de
Reforma Interior de la Vila Vella de Llíria (PEPRI).
Seté.- L’1 de setembre de 2011 els servicis tècnics i jurídics del Departament
d’Urbanisme informen l’aprovació definitiva de la modificació.
A estos antecedents, s’hi apliquen les següents:
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
I.- 1. Quant al procediment i a l’aprovació definitiva d’esta modificació puntual núm. 19
del Pla General d’Ordenació Urbana de Llíria, l’article 94.1 de la Llei 16/2005, de
desembre, Urbanística Valenciana (LUV d’ara en avant) establix que “les
modificacions dels plans es duran a terme segons el procediment establit en cada
tipus de pla”, i en el mateix sentit es pronuncia l’article 223.1 del Reglament
d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística Valenciana, aprovat per Decret 67/2006
(ROGTU).
2. Per a l’aprovació de la present modificació s’ha seguit el procediment previst en
l’article 83 de la LUV, referit al procediment de tramitació dels plans generals.
3. De conformitat amb el que disposen els articles 83.2 b) i 83.3 de la LUV, el 28 de
novembre de 2010 (Registre d’eixida núm. 8.649) es va sol·licitar informe a la
Conselleria de Cultura i Esports.
Secretaría General
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L’11 de juliol de 2011 (Registre d’eixida núm. 5.241 i amb entrada en la Conselleria
amb data 12 de juliol del mateix any) i atés que no s’havia rebut el referit informe, se’n
reitera la sol·licitud, amb l’advertència expressa que en el cas que no s’emeta l’informe
sol·licitat es continuarà la tramitació de la modificació, de conformitat amb el que
establix la Disposició Addicional Onzena de la Llei 16/2005, de 16 de desembre,
Urbanística Valenciana “Emissió d’informes per l’Administració de la Generalitat i les
entitats locals”, afegit per la Llei 12/2010, de 21 de juliol.
II.- Segons va ser informat pel Departament d’Urbanisme el 26 d’agost de 2010, la
correcció realitzada en el planejament per mitjà de la present modificació afecta
paràmetres urbanístics de les Normes Urbanístiques del PGOU-03 propis de
l’Ordenació Detallada, per la qual cosa en este aspecte la present modificació no seria
objecte de l’Ordenació Estructural, tot això de conformitat amb el que disposa l’article
37.1 de la LUV i article 120.1 del ROGTU.
L’aprovació definitiva de la present modificació és competència, doncs, de
l’Ajuntament, d’acord amb els articles 37.2 i concordants de la LUV i el ROGTU. La
modificació del PGOU pretesa s’ajusta als requisits establits en esta regulació.
III.- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per
Llei 11/1999, i per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, establix en l’article 47.2 que “es
requerix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de les
corporacions per a l’adopció d’acords en les matèries següents: ll) Els acords que
corresponga adoptar a la corporació en la tramitació dels instruments de planejament
general prevists en la legislació urbanística”.
En el present cas, la modificació afecta el Pla General d’Ordenació Urbana de Llíria, per
la qual cosa, atés que es tracta de modificació del planejament general, és necessària la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
L’article 22.2, lletra c), de l’esmentada Llei 7/1985, segons la nova redacció que en fa la
Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl, disposa que correspon al ple “l’aprovació inicial del
planejament general i l’aprovació que pose fi a la tramitació municipal dels plans (…)”.
IV.- De conformitat amb el que establix l’article 104.2 de la LUV, en la redacció que en
fa l’article 1.4 de la Llei 12/2010, de 21 de juliol, la present modificació es publicarà en
el Butlletí Oficial de la Província.
Vist tot això i partint de la base del que s’ha exposat, i vist el que disposen la Llei
16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV) i el
Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística aprovat per Decret 67/2006,
de 19 de maig, del Consell (ROGTU) que la desplega, i atés que estes modificacions
són únicament d’Ordenació detallada, d’acord amb els articles 37 i 57 de la LUV, i els
articles 120 i 121 del ROGTU, i que són competència exclusiva municipal, amb el
dictamen previ de la Comissió Informativa d’Urbanisme.
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Sotmés a votació l’assumpte, el ple de la corporació, per tretze vots a favor
corresponents als membres dels grups Partit Popular, MOVE i EUPV, i 8 abstencions
corresponents als membres dels grups Socialista i Compromís, aprova el dictamen de
la comissió informativa i
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar definitivament la modificació puntual núm. 19 del Pla General
d’Ordenació Urbana de Llíria, i fer una nova redacció del punt 7. “Alçària reguladora i
nombre de plantes” de l’apartat 1.- Paràmetres Reguladors de l’Ús del Sòl i
l’Edificació de l’Article 6.5. Ordenances Generals dins del Capítol VI. NORMES
GENERALS PER A L’EDIFICACIÓ EN SÒL URBÀ, URBANITZABLE, I NO
URBANITZABLE, que queda redactat de la manera següent:
1.- S’establixen amb caràcter general com a valors màxims de l’alçària de cornisa de
l’edificació en funció del nombre de plantes grafiat en els plànols corresponents del
PGOU, d’acord amb la fórmula següent:
Ac = 4,00 m + (Np * 3,10 m)
on Ac és l’alçària de cornisa màxima expressada en metres i Np el nombre de plantes
que s’han d’edificar (sense incloure-hi la planta baixa).
De l’aplicació de la fórmula es deduïx el quadre següent:
N. de Plantes
1
2
3
4
5
6

Alçària reguladora
4,00 m
7,10 m
10,20 m
13,30 m
16,40 m
19,50 m

No obstant això i en els casos d’edificis d’ús dotacional, s’establix com a valor màxim
de l’alçària de cornisa de l’edificació en funció del nombre de plantes grafiat en els
plànols corresponents i el que establixen les NN.UU. del PGOU-03, d’acord amb la
fórmula següent:
Ac = 4,00 m + (Np * 3,50 m)
on Ac és l’alçària de cornisa màxima expressada en metres i Np el nombre de plantes
que s’han d’edificar en total (inclosa la planta baixa).
De l’aplicació de la fórmula es deduïx el quadre següent:
N. de Plantes
1
Secretaría General
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7,50 m
11,00 m
14,50 m
18,00 m
21,50 m

2.- El nombre màxim de plantes permés serà el grafiat per a cada polígon, illa o
parcel·la en el corresponent Plànol d’alineacions i altures de l’edificació, i queda
justificada l’alçària de la parcel·la situada a la cantonada dels carrers de Sant Vicent i
del Duc de Llíria per la protecció i integració dins del conjunt d’edificacions de la zona
dels mausoleus romans existents en la dita parcel·la, on podran realitzar-se miradors i
balcons amb subjecció a allò que s’ha establit en estes normes.
A l’efecte del nombre de plantes, la planta baixa comptabilitzarà dins del nombre total
de plantes. En el cas d’edificis de 4 plantes o més, l’última haurà de recular-se a
manera d’àtic un mínim de 3 metres de l’alineació del carrer.
Als carrers amb pendent caldrà ajustar-se al que disposa la definició d’alçària
reguladora.
3.- S’autoritzarà com a tolerància una planta menys de les grafiades per als edificis de
fins a 3 plantes i dos menys per als de més de tres plantes. S’admet amb la finalitat de
comptabilitzar com a nombre total de plantes edificades la realitzada segons el
sistema de falsa façana en les condicions establides pel PGOU-03. La dita falsa
façana tan sols podrà realitzar-se en una planta, sense que l’execució d’este sistema
supose la construcció encoberta d’un àtic, i s’autoritzarà en estos casos sobre la dita
planta tan sols les construccions establides pel PGOU-03 per a cobertes.
4.- L’alçària reguladora màxima es mesurarà verticalment en el pla exterior de façana
a la via pública, a partir de la cota rasant de la vorera, al punt mitjà de la línia de
façana fins a la línia de la cara inferior de l’últim forjat del coberta o terrat.
En els supòsits en què la rasant natural del terreny no coincidisca amb la rasant de la
vorera, l’alçària reguladora es mesurarà, en vertical, des de la rasant de la vorera fins
a una línia paral·lela a la rasant natural del terreny que passe per la intersecció entre el
pla de façana i la cara inferior del forjat que forma el sostre de l’última planta.
5.- Si la rasant del carrer, presa en la línia de façana, és tal que la diferència entre
l’extrem de la façana a major cota i el centre d’esta és menor de 0,6 m l’alçària
reguladora màxima es prendrà al centre de la façana a partir de la rasant de la vorera
en este punt. Si esta diferència de cotes de vials és major de 0,6 m, la mencionada
alçària es prendrà a partir d’un nivell situat a 0,6 m per davall de la cota de l’extrem de
la línia de façana de major cota.
Quan l’aplicació d’esta regla done lloc que en determinats punts de la façana, la rasant
de la vorera se situe a més de 3 m per davall d’aquell punt d’aplicació de l’alçària
reguladora, la façana es dividirà en els trams necessaris perquè allò no succeïsca. En
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cada un dels trams resultants, l’alçària reguladora es prendrà d’acord amb les formes
exposades que corresponguen, i es considerarà amb esta finalitat cada tram com a
façana independent.
6.- L’alçària reguladora ha de complir-se en totes les façanes de l’edifici que donen
davant del vial. Es complirà fins a una profunditat de la meitat de la construcció en
vivendes aïllades o fins a un pla paral·lel a la façana del carrer inferior traçat a tres
metres de distància, o 3 metres com a mínim en el nucli urbà, des del carrer a inferior
cota.
Si hi ha dos plantes de diferència d’alçària, es recularan uns altres 3 metres més, i així
successivament.
7.- Enrasament de cornises. Per raons d’adequació a l’entorn urbà, ampliacions
d’edificacions dotacionals i/o protegides, es podrà augmentar l’alçària de cornisa
màxima de l’edifici tot i superar les establides anteriorment enrasant la dita alçària amb
la de qualssevol dels edificis limítrofs indicats, amb les condicions següents:
a) L’enrasament es realitzarà en la franja compresa entre “Ec” metres per damunt i per
davall de l’alçària de cornisa màxima corresponent, on “Ec” ve definida en relació amb
el nombre de plantes grafiat en els plànols corresponents del PGOU-03, segons la
fórmula següent:
Ec = 1,00 m + (Np * 0,10 m)
on Np és el nombre de plantes màxim establit pel vigent PGOU-03.
b) L’enrasament no podrà implicar en cap cas la construcció d’un major o menor
nombre de plantes que les determinades pel vigent PGOU.
SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER.- Facultar la regidora delegada d’Urbanisme per a l’execució del present
acord.
2.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚM. 22 DEL PGOU DE LLÍRIA.
El ple de la corporació procedix al debat i a la votació del dictamen aprovat per la
Comissió Informativa d’Urbanisme, Vivenda, Urbanitzacions i Medi Ambient del 8 de
setembre de 2011:
Vista la modificació puntual de planejament núm. 22 que té com a objecte fer viable la
planificació i el desplegament de la Unitat d’Execució 16.3 del municipi de Llíria,
classificat i qualificat com a Sòl urbà, ús mixt residencial-industrial segons el vigent
PGOU-03, i que establix amb esta finalitat diferents subfases i/o subunitats d’execució
de manera que puguen gestionar-se i posteriorment urbanitzar-se independentment,
Secretaría General
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per a aconseguir fer-ne possible el desplegament atesa la situació actual de
consolidació i ús característic “residencial-industrial” del dit sector.
El municipi de Llíria disposa de Pla General d’Ordenació Urbana, amb aprovació
definitiva parcial per resolució del 27 d’octubre de 2003 i té publicades les seues
normes urbanístiques en el BOP del 24 de desembre de 2003. El Text refós del PGOU
va ser aprovat definitivament amb caràcter total per acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de 10 d’abril de 2006, i l’aprovació i el text íntegre de les normes del qual
van ser publicats en el Butlletí Oficial de la Província de l’1 de juny de 2006.
La situació actual de l’àmbit de la Unitat d’Execució núm. 16.3 (UE 16.3) deriva de la
Modificació núm. 11 del Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de Llíria de 1985
(08-03-1995), en la qual es configurava l’actual illa núm. 23 i on s’han anat consolidat
edificacions al llarg d’este temps, de manera que s’hi diferencien clarament hui en dia
tres zones:
$ Zona nord, principalment amb ús industrial pràcticament consolidat.
$ Zona intermèdia, principalment amb ús residencial pràcticament consolidat.
$ Zona sud, principalment amb ús industrial.
Atés que l’objecte de la modificació puntual núm. 22, tal com es descriu de forma
exhaustiva en la memòria informativa i justificativa, és fer viable la planificació i
desplegament del sector UE 16.3 del municipi de Llíria, classificat i qualificat com a Sòl
urbà, ús mixt residencial-industrial segons el vigent PGOU-03, i que establix amb esta
finalitat diferents subfases i/o subunitats d’execució de manera que puguen gestionarse i posteriorment urbanitzar-se independentment, per a aconseguir fer-ne possible el
desplegament atesa la situació actual de consolidació i ús característic “residencialindustrial” del dit sector.
Atés que l’objecte de la present modificació del PGOU afecta l’àmbit següent:
Sòl urbà, qualificat amb ús mixt residencial-industrial, inclòs en l’Àrea de
Repartiment UE 16.3, ubicat a l’illa 23 de la Modificació núm. 11 del PGOU85, situada al Polígon Industrial de Rascanya, al nord-oest del nucli urbà,
delimitada pel carrer Ronda núm. 2 al nord, carrer de l’Espart a l’est, vial
proposat pel vigent PGOU límit amb el SNUP i vial proposat pel PGOU
vigent entre les illes 18 + 22 i la 23 en qüestió, amb una superfície total de
S=13.445,00 m2, 2.611,00 m2 dels quals corresponen a la xarxa viària i de
vianants de l’ordenació detallada de la dita unitat d’execució.
Atés que, tal com s’ha indicat, la modificació que es proposa afecta tan sols
l’ordenació detallada de la Unitat d’Execució núm. 16.3 (UE 16.3): Delimitació d’unitats
d’execució; en concret, divisió del sector en subunitats d’execució i establiment de la
xarxa secundària de reserves de sòl dotacional públic de forma equitativa d’acord amb
els àmbits i l’edificabilitat de cada subzona (apartats “a” i “b” de l’article 37.1 de la LUV
i apartats “a” i “b” de l’article 120.1 del ROGTU), no es modifica l’aprofitament tipus del
Sector UE 16.3 i s’hi mantenen tots els altres paràmetres, l’ordenació i les normes
urbanístiques vigents, i en este sentit s’ajusta a les determinacions establides
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anteriorment.
Així doncs, les determinacions pròpies de l’ordenació detallada s’establixen en l’article
37.1 de la LUV:
a) Delimitació de les unitats d’execució, sempre que no es modifique l’àrea de
repartiment ni l’aprofitament tipus.
b) Establiment de la xarxa secundària de reserves de sòl dotacional públic.
Igualment, l’article 120.1 del ROGTU disposa com a determinació de l’ordenació
detallada:
a) La delimitació d’unitats d’execució. Quan es modifiquen, sense alterar l’àrea de
repartiment en què es troben, l’aprofitament mitjà d’estes o l’aprofitament tipus dels
nous sòls que s’hi integren s’entendran com a modificacions de l’ordenació detallada.
b) La xarxa secundària de reserves de sòl dotacional públic. Té esta consideració el
sòl dotacional que no meresca la configuració de xarxa primària.
Vist que la proposta realitzada tracta de fer viable la programació del desplegament
d’este àmbit adequant-lo a la situació física real de l’actualitat, en què, tal com s’ha
indicat anteriorment, hi ha tres zones ben diferenciades que s’han anat consolidant i la
urbanització conjunta de la qual dificulta l’actuació directa o indirecta a causa de la
situació especial de consolidació i el peculiar ús mixt assignat a esta unitat pel Pla
General, conseqüència precisament del seu estat al moment de l’elaboració.
Tenint en compte que els carrers nord i est de l’àmbit en qüestió es troben
pràcticament urbanitzats i que el carrer sud és exterior a l’àmbit definit, tan sols
quedaria per realitzar el carrer oest i la urbanització interior (voreres/servicis i vial de
vianants) cosa que fa possible la subdivisió de la dita unitat en subunitats
proporcionals, de manera que se’n possibilitaria el desplegament de forma
independent per a aconseguir fer-ne viable el desplegament i possibilitar la implantació
en les dites unitats dels usos establits pel PGOU-03, i assolir la política actual de
l’Ajuntament de fomentar el desplegament de l’ocupació i la implantació de noves
empreses així com ordenar i urbanitzar les ja consolidades.
Així doncs, se’n proposa una nova redelimitació en tres subunitats sense alterar l’àrea
de repartiment en què es troben ni l’aprofitament mitjà d’este entés en conseqüència
com una modificació de l’ordenació detallada.
Conseqüentment a esta redelimitació es procedix a definir de forma proporcional i
equitativa la xarxa secundària de reserves de sòl dotacional públic (RV + AV) inclòs en
la UE 16.3, sense alterar paràmetres urbanístics ni zones d’ordenació, els quals es
mantenen en les tres subunitats tal com establix el vigent PGOU-03.
Atés que la present modificació té com a objecte principal la correcció de diversos
aspectes en l’ordenació detallada de la UE 16.3 del PGOU de Llíria vigent, tal com
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s’establix en l’article 37.1 de la LUV, i que s’han descrit detalladament en l’apartat
anterior, i que d’acord amb els articles 37.2 i cc. de la LUV l’aprovació definitiva de la
present modificació és competència de l’Ajuntament de Llíria.
Segons el que indica anteriorment, l’àrea de repartiment i aprofitament inicial de l’àmbit
establit pel PGOU-03 es manté, tal com es detalla a continuació:
L’estat actual és el següent:

ÀREA DE REPARTIMENT UE 16.3:
Unitat d’execució 16.3 (actual):
Superfície
Aprofitament tipus
Índex d’edificabilitat bruta
Edificabilitat bruta
Índex d’edificabilitat industrial
Edificabilitat industrial
Dotacional “vials”
Dotacional “per a vianants”
Dotacional RV+AV

13.445,00 m2
-,- m2t/m2s
0,81 m2t/m2s
10.834,00 m2t
1,00 m2t/m2s
8.408,00 m2t (*)
1.202,00 m2
1.409,00 m2
2.611,00 m2

(*) L’edificabilitat industrial especificada en la Fitxa de Gestió del vigent PGOU-03 és
de 8.408,00 m2t. Es tracta d’un error tipogràfic, ja que l’índex d’edificabilitat industrial
és d’1,00 m2t/m2s, i l’edificabilitat total del sector és sempre la mateixa, el que serà
distint són els aprofitaments i els índexs d’edificabilitat depenent de si estos són bruts
o nets, motiu pel qual es corregix este error sense que això supose augment
d’edificabilitat del sector.
ÀREA DE REPARTIMENT UE 16.3:
Unitat d’execució 16.3-A (Modificació):
Superfície
Aprofitament tipus
Índex d’edificabilitat bruta
Edificabilitat bruta
Índex d’edificabilitat industrial
Edificabilitat industrial
Dotacional “vials”
Dotacional “per a vianants”
Dotacional RV+AV

3.838,41 m2
-,- m2t/m2s
0,81 m2t/m2s
3.093,00 m2t
1,00 m2t/m2s
3.093,00 m2t
371,38 m2
374,03 m2
745,41 m2

Unitat d’execució 16.3-B (Modificació):
Superfície
Aprofitament tipus
Índex d’edificabilitat bruta
Edificabilitat bruta
Índex d’edificabilitat industrial

3.009,43 m2
-,- m2t/m2s
0,81 m2t/m2s
2.425,00 m2t
1,00 m2t/m2s
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Edificabilitat industrial
Dotacional “vials”
Dotacional “per a vianants”
Dotacional RV+AV

2.425,00 m2t
57,66 m2
526,77 m2
584,43 m2

Unitat d’execució 16.3-C (Modificació):
Superfície
Aprofitament tipus
Índex d’edificabilitat bruta
Edificabilitat bruta
Índex d’edificabilitat industrial
Edificabilitat industrial
Dotacional “vials”
Dotacional “per a vianants”
Dotacional RV+AV

6.597,16 m2
-,- m2t/m2s
0,81 m2t/m2s
5.316,00 m2t
1,00 m2t/m2s
5.316,00 m2t
773,55 m2
507,61 m2
1.281,16 m2

Com a regla general, l’ordenació modificada complirà o mantindrà els estàndards
urbanístics de l’ordenació vigent, referits a l’àmbit de la modificació o a l’àmbit d’anàlisi
que es definisca amb esta finalitat, sense perjuí de les situacions específiques o
formes de còmput regulades en este Reglament (art. 212.2 ROGTU). Com a regla
especial, per al sòl urbà caldrà ajustar-se al que disposen els articles 141, 205.2 i
concordants del dit Reglament. En la proposta de modificació realitzada es mantenen
d’acord amb l’ordenació vigent els estàndards dotacionals, així com l’edificabilitat
residencial-industrial establida pel PGOU-03.
L’article 205 es referix a les limitacions d’edificabilitat, l’apartat 2 de les quals
assenyala que en sòl urbà depén del grau de consolidació per l’edificació que ja
existisca en l’estat actual, de manera que segons la regla a) en les àrees vacants
formades per almenys una illa completa, quan s’ordenen de manera directa per un Pla
General, s’aplicarà la limitació establida en l’apartat 1 d’eixe article. Esta limitació
consistix en el fet que l’índex d’edificabilitat residencial no superarà el valor d’un metre
quadrat de sostre per cada metre quadrat de sòl, referit a la superfície computable del
sector, en este cas de la unitat d’execució. En este cas, l’índex d’edificabilitat brut
definit en el vigent Pla General és de 0,81 m2t/m2s, i l’índex d’edificabilitat industrial és
d’1,00 m2t/m2s.
L’estudi comparatiu dels paràmetres de planejament i urbanístics entre l’ordenació
vigent i la resultant d’esta modificació és el que figura en el quadre següent:
PGOU-03
UE 16.3
Superfície

13.445,00 m

3.838,41 m

2
s

-,-

2

2
s

0,81 m t/m

2
t
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Índex d’edificabilitat bruta

0,81 m t/m
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Índex d’edificabilitat industrial
Edificabilitat industrial (*)

2

1,00 m t/m

2
s

1,00 m t/m

2
t

3.093,00 m

10.834,00 m

2

2
s

1,00 m t/m

2

2.425,00 m

t

371,38 m

2

2

2
s

1,00 m t/m

2

5.316,00 m

t

57,66 m

2

2

2
s

1,00 m t/m

2

10.834,00 m

t

2

2
s
2
t

Dotacional “vials”
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2
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1.202,59 m

2

Dotacional “per a vianants”
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2

745,41 m
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2
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(*) L’edificabilitat industrial especificada en la Fitxa de Gestió del vigent PGOU-03 és
de 8.408,00 m2t. Es tracta d’un error tipogràfic, ja que l’índex d’edificabilitat industrial
és d’1,00 m2t/m2s, i l’edificabilitat total del sector és sempre la mateixa, el que serà
distint són els aprofitaments i els índexs d’edificabilitat depenent de si estos són bruts
o nets, motiu pel qual es corregix este error sense que això supose augment
d’edificabilitat del sector.
En la proposta realitzada, segons s’indica en la taula anterior, es mantenen els
estàndards urbanístics vigents ja que no es modifiquen, tan sols es reassignen de
forma equitativa a les distintes UE proposades, i no es modifica cap altre paràmetre
urbanístic, i queden vigents els que ja ha establit el vigent pla.
El sector que ens ocupa s’ubica en sòl urbanitzable mixt residencial-industrial i ja que
la modificació n’afecta tan sols l’ordenació detallada, no es considera necessari de
conformitat amb l’article 83.2.b) de la LUV l’emissió d’informes sectorials. No obstant
això, si l’Ajuntament de Llíria així ho considera, se sol·licitarà en la tramitació l’informe
sectorial a la Conselleria d’Indústria i als òrgans competents en la matèria.
Vist que, pel que fa al procediment i a l’aprovació definitiva d’esta modificació puntual
núm. 22 del Pla General, l’article 94.1 de la LUV establix que “les modificacions dels
plans es duran a terme segons el procediment establit en cada tipus de pla”, i que en
el mateix sentit es pronuncia l’article 223.1 del Reglament d’Ordenació i Gestió
Territorial i Urbanística Valenciana, aprovat per Decret 67/2006 (ROGTU).
Atés que en l’aprovació de la present modificació s’haurà de seguir el que disposa
l’article 83 de la LUV, referit al procediment de tramitació dels plans generals.
Atés l’àmbit de la modificació, i d’acord el que establixen els articles 83.2 b) i 83.3 de la
LUV, l’11 de juliol de 2011 (Registre d’eixida núm. 5.288) es va sol·licitar informe a la
conselleria amb competències en la matèria, que en l’actualitat és la Conselleria
d’Economia, Indústria i Comerç.
El 21 de juliol de 2011 (Registre d’entrada núm. 10.238) es rep informe de 15 de juliol
de 2011 del Servici de Planificació, Control i Equipaments Comercials, amb el vistiplau
del cap de l’Àrea de Comerç, que conclou posant de manifest que no s’oposen a la
subdivisió i reordenació proposada de la UE 16.3 del Pla General d’Ordenació Urbana
de Llíria en els termes proposats.
En el present cas, la modificació que es proposa afecta tan sols l’ordenació detallada
de la Unitat d’execució núm. 16.3 (UE 16.3): Delimitació d’unitats d’execució, en
Secretaría General

16/85

M.I. Ajuntament de Llíria

Ciutat de la Música

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

concret divisió del Sector en subunitats d’execució i establiment de la xarxa secundària
de reserves de sòl dotacional públic de forma equitativa d’acord amb els àmbits i
edificabilitat de cada subzona (apartats “a” i “b” de l’article 37.1 de la LUV i apartats “a”
i “b” de l’article 120.1 del ROGTU), no es modifica l’aprofitament tipus del Sector UE
16.3, i es mantenen tots els altres paràmetres, l’ordenació i les normes urbanístiques
vigents, i en este sentit s’ajusta a les determinacions establides anteriorment.
L’aprovació definitiva de la present modificació competix, doncs, a l’Ajuntament,
d’acord amb els articles 37.2 i concordants de la LUV i el ROGTU.
Vist que la modificació del PGOU pretesa s’ajusta als requisits establits en esta
regulació.
Vist que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada
per la Llei 53/2003, de 16 de desembre, establix en l’article 47.2 que “es requerix el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de les corporacions per a
l’adopció d’acords en les matèries següents: ll) Els acords que corresponga adoptar a la
corporació en la tramitació dels instruments de planejament general prevists en la
legislació urbanística”.
En el present cas, la modificació afecta el Pla General, per la qual cosa, per tal com es
tracta de modificació del planejament general, és necessària la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació.
L’article 22.2, lletra c), de l’esmentada Llei 7/1985, segons la nova redacció que en fa la
Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl, disposa que correspon al ple “l’aprovació inicial del
planejament general i l’aprovació que pose fi a la tramitació municipal dels plans (…)”.
Vist l’informe del departament d’Urbanisme de data 1 de setembre de 2011.
Per tot això i partint de la base del que s’ha exposat, i vist el que disposen la Llei 16/2005,
de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV) i el Reglament
d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística aprovat per Decret 67/2006, de 19 de maig,
del Consell (ROGTU) que la desplega, i atés que estes modificacions són únicament
d’ordenació detallada, d’acord amb els articles 37 i 57 de la LUV, i els articles 120 i 121
del ROGTU, i que són competència exclusiva municipal, amb el dictamen previ de la
Comissió Informativa d’Urbanisme.
Sotmés a votació l’assumpte, el ple de la corporació, per unanimitat, aprova el dictamen
de la comissió informativa i
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment i sotmetre a informació pública per un termini d’un mes,
per mitjà d’anunci publicat en el DOCV i en un diari no oficial d’àmplia difusió a la localitat,
la modificació puntual núm. 22 del PGOU de Llíria. Posat cas que no s’hi presenten
al·legacions en el termini indicat, s’entendrà aprovada definitivament, la qual cosa se
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certificarà per la secretària general, i es procedirà a fer-ne la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província.
SEGON.- Facultar la regidora delegada d’Urbanisme per a l’execució del present acord.

--------------------------------------------Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:
-Sr. Alfred Rodilla.
El nostre vot serà favorable a la Modificació Puntual núm. 22. Entenem que és
senzillament una relimitació de les unitats sense alterar l'àrea de repartiment, i el profit
mitjà d'estes no varia.
-Sra. Elena Jiménez.
Vull preguntar si hi ha hagut algun interessat a desplegar alguna de les unitats i per això
s'ha procedit a la divisió o ha sigut únicament amb vista a desplegar-ho en el futur,
perquè en l'informe del tècnic posa que és la política actual de l'equip de govern.
-Sra. Reme Mazzolari.
Ens congratulem pel suport dels companys del PSOE. És una modificació que el que
permet precisament és la viabilitat d'este sector en concret que té dos usos molt
diferents, el residencial i l'industrial en una mateixa unitat. Contestant a la companya del
MOVE, he de dir-li que sí, que no ha sigut en esta legislatura, és una modificació que
treballàvem des de finals de la passada legislatura, perquè alguna persona va preguntar i
pareix que les operacions de compravenda que tenien en marxa van quedar avortades,
segons ens van traslladar els propietaris precisament per este problema. Per tant, no ha
sigut ara sinó que hi treballem des de fa nou mesos aproximadament.

3.- DICTAMEN RELATIU A PRÒRROGA DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ
INTEGRADA PER GESTIÓ INDIRECTA DE LA UE-14 EN SÒL URBÀ RESIDENCIAL
DEL PGOU DE LLÍRIA.
El ple de la corporació procedix al debat i a la votació del dictamen aprovat per la
Comissió Informativa d’Urbanisme, Vivenda, Urbanitzacions i Medi Ambient del 8 de
setembre de 2011:
Vist l’informe del Departament d’Urbanisme de 8 de setembre d’enguany, firmat pel tècnic
d’administració general, Carles Camps i Pérez de Lucia, sobre la pròrroga del Programa
d’Actuació Integrada per al desplegament per gestió indirecta de la unitat d’execució 14,
subjecte a les prescripcions de la Llei 6/1994, de 15 de novembre, reguladora de
l’activitat urbanística (LRAU).
Secretaría General
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Atés que per acord del ple municipal de 23 de desembre de 2010 es va establir, entre
altres qüestions, les següents:
“.- Aprovar definitivament la cessió de la condició d’agent urbanitzador de la UE
14 per part d’Obradis-Vipa Unión Temporal de Empresas, Llei 18/1982, de 26 de maig,
a favor de la mercantil Vaindeco, SL, que queda subrogada en els drets i obligacions
derivats del Programa d’Actuació Integrada per gestió indirecta per al desplegament
de la dita unitat d’execució, en els termes i condicions aprovats en el present acord,
així com pels acords del ple de 15 de juliol i 18 de novembre de 2004, pel conveni
subscrit el 30 de març de 2005 i pels posteriors acords i resolucions de l’Ajuntament
de Llíria sobre l’execució del PAI i les distintes actuacions que en constituïxen l’objecte
per al compliment dels objectius previstos per la LRAU (art. 30.1)”.
“.- Sol·licitar a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge la
pròrroga prevista en l’article 29.5 de la LRAU per a l’execució de les obres
d’urbanització de la UE-14”.
Atés que, segons l’esmentat informe, respecte d’esta pròrroga, prevista en l’article
29.5 de la Llei 6/1994, de 15 de novembre, reguladora de l’activitat urbanística
(LRAU), l’Ajuntament va sol·licitar el preceptiu informe favorable a la dita Conselleria,
el qual ha sigut emés mitjançant una resolució de la Consellera d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient de data 1 de juliol de 2011, notificada a este Ajuntament el 14
de juliol d’enguany. Eixe informe és favorable a la pròrroga per un termini de quinze
mesos per a l’execució de l’esmentat programa, quant a la realització de les obres
d’urbanització.
Atés que per acord del ple de 14 d’abril de 2011, rectificat per acord de 19 de maig de
2011, es va aprovar establir un termini d’execució de les obres de catorze mesos, i per
acord de la Junta de Govern Local de 5 de maig de 2011 es va modificar el calendari
de quotes urbanístiques i es va establir una quota núm. 0 (indemnitzacions i gastos
meritats), més 17 quotes mensuals per al pagament de les obres d’urbanització i la
resta de gastos que hi ha vinculats.
Vist el que establixen l’article 29, apartats 5 i 10, i preceptes concordants, de la Llei
6/1994, de 15 de novembre, reguladora de l’activitat urbanística (LRAU); la Llei
16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana (LUV: Disposició transitòria
primera), així com en les altres normes aplicables.
Sotmés a votació l’assumpte, el ple de la corporació, per onze vots a favor
corresponents als membres del grup Partit Popular, huit vots en contra corresponents
als membres dels grups Socialista i Compromís, i dos abstencions corresponents als
membres dels grups MOVE i EUPV aprova el dictamen de la comissió informativa i
ACORDA:
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PRIMER.- En compliment dels acords del ple municipal de 23 de desembre de 2010 i 14
d’abril de 2011, s’aprova la pròrroga del Programa per al desplegament per gestió
indirecta de l’actuació integrada de la UE 14, sòl urbà residencial, del PGOU de Llíria, per
un termini de quinze mesos per a l’execució de les obres d’urbanització, comptats en els
termes especificats en el primer acord abans citat.
SEGON.- Notificar el present acord a l’agent urbanitzador de l’actuació, la mercantil
Vaindeco, SL, i als altres interessats.
------------------------------------------Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:
-Sr. Alfred Rodilla.
Nosaltres hem de continuar votant en contra d'este desplegament urbanístic. Ja ho
manifestàrem en el ple del 23 de desembre de 2010, en el de 14 d'abril de 2011, i ara
ho reiterem en coherència amb el nostre posicionament, estar totalment en contra
d'una política urbanística que és responsabilitat de vostés i no volem ser-ne de cap
manera responsables. El que desitgem és que en un temps raonable es puga fer
realitat que la UE-14 tal com està planificada es puga portar avant. El futur ho dirà. Si
hi hem d'apostar, ben difícil és. Com que no combreguem amb este plantejament
urbanístic, per coherència hi hem de votar que no.
-Sra. Reme Mazzolari.
No entraré en el debat. Com bé ha dit el company del PSOE, ja ho hem tingut en
anteriors plens. Nosaltres també desitgem que isca avant. Per això precisament
aprovem hui la pròrroga. I esperem que tot isca bé en un temps prudencial pròxim.

HISENDA, PATRIMONI, RÈGIM INTERN, CONTRACTACIÓ, RECURSOS HUMANS I
ESPECIAL DE COMPTES.
4.- DICTAMEN RELATIU A LA PROPOSTA DE DETERMINACIÓ DE LES
FESTIVITATS LOCALS DE L’ANY 2012.
El ple de la corporació procedix al debat i a la votació del dictamen aprovat per la
Comissió Informativa d’Hisenda, Patrimoni, Règim Intern, Contractació, Recursos
Humans i Especial de Comptes del 8 de setembre de 2011:
Vista la necessitat de determinar els dies festius locals de l’any 2012 per a elevar-ne
proposta a fi d’elaborar el calendari laboral de la província.
Vist que amb esta finalitat s’ha rebut comunicació del Servici Territorial de Treball de la
Generalitat Valenciana.
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Vist el que disposa l’art. 37.2 del RD Leg. 1/1995 pel qual es va aprovar el Text refós
de l’Estatut dels Treballadors.
Sotmés a votació l’assumpte, el ple de la corporació, per unanimitat, aprova el
dictamen de la comissió informativa i
ACORDA:
PRIMER.- Proposar com a festivitats locals amb caràcter no recuperable per a
l’exercici 2012:
$ Dilluns 16 d’abril de 2012, festivitat de Sant Vicent.
$ Dissabte 29 de setembre de 2012, festivitat de Sant Miquel.
SEGON.- Remetre certificació del present acord a l’Administració autonòmica.
-------------------------------------------Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:
-Sr. José Luis Pérez.
Ens felicitem perquè la proposta de les festes locals siga el dia de Sant Vicent i el dia
de Sant Miquel. Es va traure de l'ordre del dia del ple anterior, s'ha modificat i hui
aprovem que les dos festes locals siguen els dies dels nostres dos patrons.

5.- DICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓ DE LES PLACES 328, 307 I 322 DE LA
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE LLÍRIA.
El ple de la corporació procedix al debat i a la votació del dictamen aprovat per la
Comissió Informativa d’Hisenda, Patrimoni, Règim Intern, Contractació, Recursos
Humans i Especial de Comptes del 8 setembre de 2011:
Vist l’acord plenari de 23 de desembre de 2008 en què es va aprovar definitivament la
Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Llíria, que va ser publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de València de 31 de desembre de 2008.
Vist que la Relació de Llocs de Treball és el suport documental juridicoadministratiu de
la prèvia classificació de llocs, per mitjà del qual l’entitat concreta les seues necessitats
objectives i permanents, en termes de llocs de treball, per atendre de manera eficaç
les necessitats dels servicis, així com per ordenar els seus efectius personals en
funció d’estes necessitats.
Vist que la Relació de Llocs de Treball distingix dos tipus de complements específics:
El complement específic base consistix en un factor que s’aplica a tots els llocs de
treball inclosos en la relació de llocs de treball. És un complement comú per a tots els
llocs de la mateixa naturalesa i característiques. La quantia és un percentatge sobre el
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complement de destinació, està en relació amb els altres factors del complement
específic i amb el grup de titulació.
El complement específic singularitzat per a aquells llocs de treball que presenten una
sèrie de característiques singularitzadores enfront del lloc tipus del grup corresponent,
però hi afig un element més. Les característiques singularitzadores es factoritzen a fi
de poder objectivar-les i conéixer quin dels distints factors està present en un lloc de
treball i amb quanta intensitat.
Vist que els factors de responsabilitats específiques s’apliquen als llocs de treball que
exercixen tasques els resultats de les quals produïxen gran impacte sobre el conjunt
de l’organització i a aquells llocs que col·laboren directament en eixos resultats. Es
calcula per mitjà d’un percentatge sobre el complement de destinació del lloc.
Vist que entre els factors de responsabilitats específiques es troben els següents:
CODI

DESCRIPCIÓ

QUANTIA

RD

RESPONSABILITAT PER CÀRREC DE
DIRECCIÓ

RSJE

RESPONSABILITAT PER
SECRETARIA I CAP D’ESTUDIS

NIVELL

%

203,01

18

50

60,9

18

15

Vist que la Relació de Llocs de Treball va assignar els factors anteriorment descrits en
determinades places del Conservatori de Música que a continuació s’indiquen:

Expedient/Plaça : 328
Àrea: Conservatori
Denominació del lloc: Professor de Música. Especialitat Trombó
Grup: A2

CD: 20

CE: A3-BDE3-RD-C

Escala: Administració Especial

Subescala: Tècnica

Nom del titular: SANCHIS CASTILLO GASPAR
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Les funcions específiques assignades a esta plaça són:
Impartir classes d’instrument en la seua especialitat.
Garantir el compliment de les lleis i la resta de disposicions vigents.
Exercir la direcció de tot el personal adscrit al centre i adoptar les resolucions
disciplinàries que corresponguen d’acord amb les normes aplicables.
Dirigir i coordinar totes les activitats del centre cap a la consecució del projecte
educatiu d’este, d’acord amb les disposicions vigents i sense perjuí de les
competències atribuïdes al Claustre de professors i al Consell Escolar del Centre.
Exercir la representació del centre, sense perjuí de les atribucions de les altres
autoritats educatives.
Col·laborar amb els òrgans de l’Administració educativa en tot el que fa referència a
l’èxit dels objectius educatius del centre.
Proposar a l’Administració educativa el nomenament i el cessament dels membre de
l’equip directiu, després d’informar-ne prèviament el Claustre de professors i el Consell
Escolar del Centre.
Impulsar la col·laboració amb les famílies, amb institucions i amb organismes que
faciliten la relació del centre amb l’entorn, i fomentar un clima escolar que afavorisca
l’estudi i la realització de totes les actuacions que propicien una formació integral en
coneixements i valors dels alumnes.
Afavorir la convivència al centre, resoldre els conflictes i imposar totes les mesures
disciplinàries que corresponguen als alumnes, d’acord amb les normes que
establisquen les administracions educatives i en compliment dels criteris fixats en el
reglament de règim intern del centre. Amb este fi, es promourà l’agilitació dels
procediments per a la resolució dels conflictes als centres.
Convocar i presidir els actes acadèmics i les sessions del Consell Escolar i del
Claustre de professors del centre i executar els acords adoptats en l’àmbit de les
seues competències.
Realitzar les contractacions d’obres, servicis i subministraments, així com autoritzar els
gastos d’acord amb el pressupost del centre, ordenar els pagaments i visar les
certificacions i els documents oficials del centre, tot això d’acord amb el que
establisquen les administracions educatives.
Promoure plans de millora de la qualitat del centre, així com projectes d’innovació i
investigació educativa.
Impulsar processos d’avaluació interna del centre i col·laborar en les avaluacions
externes.
Qualsevol altra que li siga encomanada per l’Administració educativa.
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Expedient/Plaça : 307
Àrea: Conservatori
Denominació del lloc: Professor de Música. Especialitat Saxòfon
Grup: A2

CD: 20

CE: A3-BDE3-RSJE-C

Escala: Administració Especial

Subescala: Tècnica

Nom del titular: CATALÀ BENEDITO JOSÉ VICENTE

Les funcions específiques assignades a esta plaça són:
Impartir classes d’instrument en la seua especialitat.
Coordinar i vetlar per l’execució de les activitats de caràcter acadèmic de professors i
alumnes en relació amb el pla anual de centre.
Confeccionar els horaris acadèmics en col·laboració amb la resta d’òrgans
unipersonals i vetlar per l’estricte compliment d’estos.
Coordinar les activitats dels òrgans unipersonals de caràcter acadèmic.
Vetlar pel compliment dels criteris que fixe el claustre de professors sobre la labor
d’avaluació i recuperació d’alumnes.
Custodiar el material didàctic i disposar-ne la utilització.
Organitzar els actes acadèmics.
Qualsevol altra funció que li puga ser assignada pel director dins del seu àmbit de
competència.
Substituir el director en cas d’absència o malaltia, quan al centre no existisca
vicedirector.
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Expedient/Plaça : 322
Àrea: Conservatori
Denominació del lloc: Professor de Música. Especialitat Saxòfon
Grup: A2

CD: 20

CE: A3-BDE3-RSJE-C

Escala: Administració Especial

Subescala: Tècnica

Nom del titular: MARI RAMOS SALVADOR

Les funcions específiques assignades a esta plaça són:
Impartir classes d’instrument en la seua especialitat.
L’ordenació del règim administratiu del centre de conformitat amb les directrius del
director.
Actuar com a secretari dels òrgans col·legiats del centre, alçar actes de les sessions i
donar fe dels acords amb el vistiplau del director.
Custodiar els llibres i els arxius del centre.
Expedir les certificacions que sol·liciten les autoritats i els interessats o els seus
representants.
Formular l’inventari general del centre i mantindre’l actualitzat.
Exercir la direcció del personal d’administració i servicis del centre.
Qualsevol altra funció que li encomane el director dins del seu àmbit de competència.
Vist que els factors RD i RSJE van ser assignats per la Relació de Llocs de Treball a
les places anteriorment citades pel fet que els seus ocupants exercien en el moment
de la redacció de la RPT les funcions de direcció del Conservatori, secretaria i direcció
d’estudis, respectivament.
Vist que mitjançant un acord plenari de 21 de maig de 2009 es va acordar la dissolució
de l’organisme autònom administratiu “Conservatori de Música de Llíria”, que va
passar a ser gestionat pel mateix Ajuntament.
Vist que, transcorregut el període per al qual va ser nomenat, el Sr. Gaspar Sanchis
Castillo ha presentat escrit de data 25 d’agost de 2011, R.E. 11580, en el qual
comunica la seua decisió i la del seu equip directiu del Conservatori Professional de
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Llíria de no presentar-se a la reelecció com a director i de cessar en les seues
funcions una vegada finalitzat el procés de selecció del nou equip directiu.
Vist que en la sessió de la mesa de negociació conjunta per a les matèries i condicions
de treball comú al personal funcionari i laboral de l’entitat local de l’Ajuntament de Llíria
del dia 5 de setembre de 2011, en la qual va ser objecte de negociació la proposta de
modificació de la Relació de Llocs de Treball (RPT) de l’Ajuntament de Llíria per a la
modificació de determinades places del personal del Conservatori Professional de
Música, que va ser aprovada amb els vots a favor de STAS-IV, CSIF, CCOO i UGT.
L’aplicació dels factors descrits no suposa cap increment retributiu del personal inclòs
en la Plantilla de Personal, ja que les funcions de direcció, direcció d’estudis i
secretaria del Conservatori de Música estan ja previstes en la plantilla de personal i no
poden ser exercides per més d’una persona al mateix temps, per la qual cosa es
respecten els límits d’increments retributius arreplegats en l’article 22 de la Llei
39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011.
Vista la normativa de gestió de la Relació de Llocs de treball, l’apartat 3r de la qual
relatiu a les competències dels diversos òrgans municipals, en l’article 7, establix que:
“El ple té l’atribució d’aprovar la Relació de Llocs de Treball, així com les
modificacions pertinents, pel que fa a les determinacions per a cada lloc de
treball següents:
1. Nivell i quantia del complement de destinació.
2. Quantia i codificació del complement específic.
3. Forma de provisió.”
Vist el que disposa l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim
Local, que establix que correspon al ple municipal l’aprovació de la plantilla de
personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions
complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal
eventual.
Sotmés a votació l’assumpte, el ple de la corporació, per unanimitat, aprova el
dictamen de la comissió informativa i
ACORDA:

PRIMER.- Modificar les places 328, 307 i 322 de la Relació de Lloc de Treball en els
termes següents:
PLAÇA NÚM. 328:
$ Eliminar el factor de responsabilitat específica RD.
$ Eliminar les funcions específiques, excepte la d’impartir classes d’instrument en la
seua especialitat.

PLAÇA NÚM. 307:
$ Eliminar el factor de responsabilitat específica RSJE.

Secretaría General

26/85

M.I. Ajuntament de Llíria

Ciutat de la Música

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

$ Eliminar les funcions específiques, excepte la d’Impartir classes d’instrument
en la seua especialitat.
PLAÇA NÚM. 322:
$ Eliminar el factor de responsabilitat específica RSJE.
$ Eliminar les funcions específiques, excepte la d’impartir classes d’instrument
en la seua especialitat.
Els factors RD i RSJE, en les quanties respectives, així com les funcions de
responsabilitat específica dels dits factors, que es corresponen amb les funcions de
direcció, secretaria i direcció d’estudis assenyalades en la part expositiva del present
acord, seran assignats i aplicats als qui successivament resulten designats a través
del procediment que legalment pertoque per a l’exercici de les funcions de direcció,
direcció d’estudis i secretaria del Conservatori de Música.
SEGON: Que, una vegada aprovada la modificació de la Relació de Llocs de Treball
per acord de la majoria simple del ple de la corporació, haurà de publicar-se en el
Butlletí Oficial de la Província de València, de conformitat amb el que disposa l’article
43 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat Valenciana, d’Ordenació i Gestió
de la Funció Pública Valenciana, i l’article 74 de l’EBEP. Així mateix haurà de
remetre’s dins dels 30 dies següents tant a la Delegació de Govern a València com a
la Generalitat Valenciana segons el que preveu l’art. 127 del R.D.L. 781/1986.
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, així
com per a l’assignació dels factors als llocs de treball que complisquen els criteris
reglats per a això.
----------------------------------------------Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:
-Sr. José Luis Pérez.
Entenem que la modificació que es va produir en la proposta inicial que es va incloure
en el dictamen en la comissió no és la millor perquè quede clar efectivament quines
són les funcions de director, secretari i cap d'estudis del Conservatori. De totes
maneres, és una modificació que s'ha de dur a terme i per tant hi votarem a favor, però
les dites funcions haurien d'estar millor definides que les que apareixen en el dictamen
definitiu.
-Sra. Elena Jiménez.
He de dir que hi ha una errata en la pàgina 5 quan parla de la plaça 302, hauria de ser
plaça número 307.
-Sr. secretari.
Ens en vam adonar i en el dictamen es va corregir. S'agraïx la puntualització.
Secretaría General
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-Sr. José R. Escobedo.
Agraïsc el suport de tots els grups polítics. Esta modificació va passar el dilluns passat
per la mesa general de negociació, tots els sindicats hi van donar la ratificació. El Sr.
Interventor ja va puntualitzar fent una intervenció precisa que remetia a les funcions,
perquè esta modificació implica que es lleva una persona nominativa singular i es dota
d'eixe plus la responsabilitat de direcció, secretaria i direcció d'estudis, i ja no està la
persona, que era un error de la RPT. Considerem que està prou clar i definit com es
presenta hui al ple; per això, respectant l'opinió del Sr. Pérez, crec que queda prou
clar: apareixen reflectides en el dictamen de la comissió perfectament les funcions de
director, cap d'estudis i secretari.
Obert el segon torn de debat per la presidència, hi intervenen:
-Sr. José Luis Pérez.
L'opció triada diu: "Assenyalats en la part expositiva del present acord". Ací estan les
funcions de les places actuals, no queda clar que les funcions que es lleven de les
places que estem modificant queden reflectides en les funcions específiques del
director, del cap d'estudis i del secretari del centre. Vosté diu que amb esta modificació
n'hi ha prou; jo crec que queda un poc en l'aire perquè no estan especificades eixes
funcions no estan assignades a la retribució. Li dic que és una modificació que s'ha de
fer i hi votarem a favor, però no estava el cap de personal de l'Ajuntament en la
comissió per a poder-nos dir efectivament si queda clar que la RPT determinarà
específicament les funcions d'estes places. Des del nostre punt de vista no queda molt
centrat eixe tema. S'hi hauria pogut optar per una solució en què es podia haver
especificat dins del RSJE quines en són les funcions, i quedaria molt clar perquè en
teoria diu que són les funcions que s'anomenen en la part expositiva del dictamen, que
en definitiva són les funcions de les places que hi ha a hores d'ara. No queda molt clar,
però com que és una modificació que cal fer, hi votarem favorablement.
-Sr. José Ricardo Escobedo.
Per acabar, evidentment el tècnic de Personal el dia de la Comissió d'Hisenda per
motius personals no hi va poder assistir, però he de dir al Sr. Pérez que la proposta ha
sigut supervisada pel secretari general de l'Ajuntament i també hi estava el Sr.
interventor. Per tant, considerem que tenia l'aval necessari, a part que eixes funcions
dels càrrecs estan definides en la normativa autonòmica de la resolució de 27 de maig
de 1998. Per tant, estava prou clar.
6.- DICTAMEN RELATIU A DESIGNACIÓ DE SUPLENT DEL REPRESENTANT DE
L’AJUNTAMENT AL CONSORCI PROVINCIAL DE BOMBERS DE VALÈNCIA.
El ple de la corporació procedix al debat i a la votació del dictamen aprovat per la
Comissió Informativa d’Hisenda, Patrimoni, Règim Intern, Contractació, Recursos
Humans i Especial de Comptes del 8 setembre de 2011:
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Vist que el ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el 20 de juny de
2011, va aprovar la relació de representants de la corporació en òrgans col·legiats.
Vist que en el dit acord es va aprovar designar Manuel Izquierdo Igual representant de
l’Ajuntament davant del Consorci Provincial de Bombers de València.
Atesa la conveniència de designar un suplent que substituïsca el Sr. Izquierdo Igual en
cas d’absència a fi de garantir-hi la representació del municipi de Llíria.
Vist que el ple és l’òrgan competent per a la designació de representants de la
corporació en òrgans col·legiats i, en conseqüència, dels respectius suplents.
Sotmés a votació l’assumpte, el ple de la corporació, per onze vots a favor
corresponents als membres del grup Partit Popular, i deu abstencions corresponents
als membres dels grups Socialista, Compromís, MOVE i EUPV, aprova el dictamen de
la comissió informativa i
ACORDA:
PRIMER.- Designar Concepción Igual Silvestre, regidora de l’Ajuntament de Llíria,
suplent del representant titular de l’Ajuntament davant del Consorci Provincial de
Bombers de València, Manuel Izquierdo Igual.
SEGON.- Notificar el present acord a la designada i al Consorci Provincial de Bombers
de València.
OBRES, SERVICIS MUNICIPALS I ATENCIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
7.- DICTAMEN RELATIU A SENYALITZACIÓ D’ENCREUAMENTS AL CARRER DE
CENSALS.
El ple de la corporació procedix al debat i a la votació del dictamen aprovat per la
Comissió Informativa d’Obres, Servicis Municipals i Atenció i Participació Ciutadana
del 6 setembre de 2011:
Al llarg del carrer de Censals, des de la rotonda d’eixida a la carretera d’Alcubles fins a
la rotonda del Prat, hi ha un total d’11 encreuaments d’entrada i d’eixida que
confluïxen en esta via.
El carrer de Censals i les voreres d’este carrer són transitades diàriament per multitud
de vianants del mateix barri i d’altres barris que l’utilitzen com a passeig per anar a
caminar a Sant Vicent.
Igualment, és zona de trànsit de molts esportistes que de bon matí o a les vesprades
practiquen esport per les voreres.
Estos encreuaments manquen actualment de senyalització horitzontal al paviment, fet
que hi ha produït algun esglai entre els vehicles i els vianants.
Esta circumstància no es produïx en altres vies semblants com l’avinguda dels Furs,
on tots els encreuaments, amb motiu de millorar la seguretat viària, han estat
degudament senyalitzats amb passos de vianants.
Secretaría General
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Sotmés a votació l’assumpte, el ple de la corporació, per unanimitat, aprova el
dictamen de la comissió informativa i
ACORDA:
PRIMER.- Que, amb un informe favorable previ de la Policia Local, l’Ajuntament
procedisca a la senyalització horitzontal al paviment dels tots els encreuaments de la
zona de Censals i de les Casetes Noves amb el carrer de Censals, en el tram que va
des de la rotonda de la carretera d’Alcubles fins al Parc que hi ha a l’entrada de Llíria
per la rotonda del Prat, amb la retolació dels corresponent passos de vianants.
8.- DICTAMEN RELATIU A LA DIFUSIÓ EN LA WEB MUNICIPAL DE LA
INFORMACIÓ DEL PROJECTE “COMPARTIR COTXE”.
El ple de la corporació procedix al debat i a la votació del dictamen aprovat per la
Comissió Informativa Obres, Servicis Municipals i Atenció i Participació Ciutadana del
6 setembre de 2011:
El projecte de COMPARTIR COTXE naix de la voluntat de fomentar entre la població
un ús més racional del cotxe. El servici consistix a facilitar la trobada de persones que
estan interessades a compartir el vehicle privat per realitzar un viatge. L’objectiu per a
la ciutat de Llíria seria facilitar als ciutadans i a les ciutadanes una altra alternativa en
els seus desplaçaments tenint en compte mesures de sostenibilitat en la mobilitat,
estalvi econòmic, disminució de la contaminació i del consum energètic produït pels
vehicles privats, així com millorar la utilització de l’espai públic.
Per mitjà d’este servici, les persones que hi estiguen inscrites podran posar-se en
contacte amb altres per realitzar un trajecte semblant. A través del correu electrònic es
podran posar en contacte amb elles. Veuran quines són les seues preferències, si
disposen o no de cotxe, el motiu del viatge, i una sèrie de dades per a fer més fàcil la
trobada de companys i companyes de viatge. Podran deixar un missatge electrònic a
aquelles persones que consideren que són adequades per a compartir un mateix
viatge. Tot de forma immediata i sense intermediaris.
Este sistema està recomanat per l’Agència Valenciana de l’Energia com un element
més per a fer un ús racional del transport privat i la reducció en l’emissió de CO2 i
consum energètic, i en recomana l’aplicació i la posada en funcionament per part dels
municipis com un servici més que han de prestar als seus conciutadans.
Sotmés a votació l’assumpte, el ple de la corporació, per unanimitat, aprova el
dictamen de la comissió informativa i
ACORDA:
PRIMER.- Que l’Ajuntament procedisca a realitzar els treballs encaminats a incorporar
en el seu web la informació i els enllaços a webs que es dediquen a prestar este
servici.
BENESTAR I SERVICIS SOCIALS I JOVENTUT.
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9.- DICTAMEN RELATIU A LA CELEBRACIÓ DEL 5 DE DESEMBRE, DIA
INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIAT.
El ple de la corporació procedix al debat i a la votació del dictamen aprovat per la
Comissió Informativa de Benestar i Servicis Socials i Joventut del 8 setembre de 2011:
Vist el punt tres de la Comissió Informativa de Benestar i Servicis Socials i Joventut
celebrada el dia set d’agost de dos mil onze, referent a la proposta del regidor del grup
municipal Socialista per incloure en l’ordre del dia el punt següent:
Sotmetre a votació la proposta de celebració del 5 de desembre, Dia Internacional del
Voluntariat.
El pròxim dia 5 de desembre, com cada any, se celebra el Dia Internacional del
Voluntariat, un dia que va ser establit per les Nacions Unides amb la resolució 40/212
l’any 1985. A més, enguany es commemorarà el desé aniversari de l’Any Internacional
del Voluntariat que es va celebrar el 2001.
Actualment, el país de Somàlia es troba en una situació devastadora amb una crisi
humanitària de dimensions impressionants, on les Nacions Unides han declarat l’estat
de fam i s’hi troben afectades més de 4 milions de persones.
Sotmés a votació l’assumpte, el ple de la corporació, per unanimitat, aprova el
dictamen de la comissió informativa i
ACORDA:
PRIMER.- Celebrar el 5 de desembre, Dia Internacional del Voluntariat.
SEGON.- Continuar afavorint la col·laboració i l’ajuda de les associacions i ONG locals
en les activitats que s’hi organitzen, com ja s’està fent.
TERCER.- Dedicar enguany, 2011, a la crisi humanitària que patix Somàlia.
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. 12374 de 13 de setembre: Moció de Francisco J. García Latorre,
d’iniciativa per reclamar un referèndum per decidir sobre la reforma constitucional.

•

NÚM. R.E. 12375 de 13 de setembre: Moció d’Inmaculada Riera Lloret,
d’iniciativa per millorar la xarxa de distribució de l’aigua de consum humà.
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•

NÚM. R.E. 12376 de 13 de setembre: Moció de José Luis Pérez Veses, de
la creació del consell social municipal de Llíria.

•

NÚM. R.E. 12377 de 13 de setembre: Moció d’Alfred Rodilla Palacio per a
una educació plurilingüe que garantisca a l’alumnat valencià la capacitació en les
dos llengües oficials i, com a mínim, la competència comunicativa en una llengua
estrangera.

•

NÚM. R.E 12416 de 13 de setembre: Moció d’Elena Mª Jiménez Garrido
relativa a la creació d’un programa municipal de voluntariat.

•

NÚM. R.E 12417 de 13 de setembre: Moció de Carmen Veses, Francisco
García, Elena Jiménez, relativa a la paralització temporal del projecte
d’urbanització Edeta UE-29.

•

NÚM. R.E 12421 de 13 de setembre: Moció de José Ricardo Escobedo
Lacruz de suport perquè el corredor mediterrani entre a formar part del nucli central
de la xarxa transeuropea de transports com a projecte prioritari.

•

NÚM. R.E 12422 de 13 de setembre: Moció de José Ricardo Escobedo
Lacruz per a l’adopció d’un acord municipal de solidaritat, suport, col·laboració i
impuls a favor de la “guarda i custòdia compartida”.

•

NÚM. R.E 12522 de 15 de setembre: Moció de Carmen Feltrer Peris,
declarada en Junta de Portaveus com a moció conjunta de tots els grups polítics,
sobre la proposta d’atorgament de la distinció de la Generalitat Valenciana al mèrit
cultural a l’Ateneu Musical i d’Ensenyament Banda Primitiva de Llíria.

Pel fet de no estar incloses les dites mocions 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.
10.- MOCIÓ DE FRANCISCO J. GARCÍA LATORRE D’INICIATIVA PER RECLAMAR
UN REFERÈNDUM PER DECIDIR SOBRE LA REFORMA CONSTITUCIONAL.
Es procedix al debat i a la votació de la moció que es transcriu a continuació:
“El Govern de l’Estat ha proposat a tres mesos de les eleccions una reforma
constitucional que suposa una clara limitació a la capacitat de decidir sobre la política
econòmica de l’Estat per part de la ciutadania i evitar altres orientacions que les
actualment dominants.
Esta decisió que ha pres l’executiu central i que compta amb el suport del principal
partit de l’oposició ha sigut presa de manera arbitrària i sense consens social, a més
de no comptar ni amb el suport democràtic de les urnes ni de les organitzacions
socials, ja que en cap moment esta proposta ha sigut plasmada en un programa
electoral ni ha rebut el suport ni s’hi ha demanat l’opinió al conjunt de la població.
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Esta reforma constitucional limitarà el gasto i incidirà directament en el manteniment i
en la qualitat dels servicis i de les prestacions públiques, en les polítiques d’impuls
econòmic iniciades durant la crisi i en la viabilitat d’administracions xicotetes i mitjanes
(sobretot dels ajuntaments), i repercutirà negativament en l’ocupació pública en
l’estabilitat i la professionalitat.
A més, la decisió unilateral de voler imposar una reforma constitucional sense
sotmetre’s a un referèndum (tot i justificar que no cal), quan es tracta d’una decisió
sobirana que en cap moment ha sigut suscitada o plasmada en un procés electoral, on
la ciutadania tinguera la llibertat de triar quin tipus de concert econòmic i gasto públic
vol, ha suscitat una mobilització general entre la població i les organitzacions socials
que reclamen el dret a decidir.
En un moment crític com el que vivim, ja ha quedat demostrat que les crisis no són
conjunturals, sinó que tindrà repercussions econòmiques, socials, laborals i de
finançament durant esta dècada, no es pot posar en greu perill el manteniment de les
prestacions i institucions bàsiques de l’estat de benestar per mitjà d’una reforma que
limitarà els recursos públics, ja que la culminació d’esta limitarà la capacitat de gestió i
d’actuació dels governs i administracions de l’estructura de l’Estat. Per tot això,
presentem al ple els següents
ACORDS
PRIMER.- L’Ajuntament de Llíria reclama al Govern de l’Estat i als diputats i senadors
que formen els grups polítics amb representació en el Congrés dels Diputats i en el
Senat que procedisquen a la realització d’un referèndum vinculant on la ciutadania
faça ús del dret a decidir sobre el futur econòmic que ens ha de regir les pròximes
dècades.
SEGON.- Traslladar el present acord a tots els diputats i senadors dels diferents grups
polítics que hi ha actualment en el Congrés i en el Senat.”
Sotmesa a votació la moció, el ple de la corporació acorda rebutjar-la per cinc vots a
favor corresponents als membres dels grups Compromís, MOVE i EUPV, onze vots en
contra corresponents als membres del grup Partit Popular i cinc abstencions
corresponents als membres del grup Socialista.
---------------------------------------------Exposa la moció el Sr. Francisco García.
El regidor proponent fa la lectura de la moció.
Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:
-Sr. José R. Escobedo.
La veritat, Sr. García Latorre, és que la seua moció no té desperdici. Pareix que no
s'ha assabentat que estem en els moments de crisi més importants de la història i
m'atreviria a dir que des de 1929, el crak. El coneix? Ho recorda vosté?. Diu que s'ha
actuat de manera arbitrària i sense consens social; li diré que s'ha actuat de manera
Secretaría General
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responsable. Diu que incidirà directament en el manteniment i en la qualitat dels
servicis i prestacions públiques; li dic que no prendre una decisió responsable en este
aspecte això sí que incidix en el manteniment dels servicis i de les prestacions
públiques, jo li dic que no prendre una decisió responsable a este respecte això si que
incidix en el manteniment dels servicis i de les prestacions públiques. Parla d'una
decisió unilateral de voler imposar una reforma constitucional; li recordaré que de 350
diputats que té el Congrés, 316 hi van votar a favor, dic jo que deuen representar la
sobirania nacional, i dins del Senat, de 261, 233 hi va votar a favor (PSOE, PP, PSC,
UPN) i només va votar-hi un en contra, dic jo que deu tindre suficient suport
constitucional. Sr. García, enfront de les situacions difícils i màximament esta, s'han de
prendre decisions fermes. Sap que he sigut crític normalment amb la postura del
govern socialista i quan he hagut de dir les coses les he dites, però quan s'ha de
ratificar una actuació s'ha de fer. De totes les maneres s'acullen a l'article 167 apartat
3 de la Constitució, amb una desena part dels diputats podrien demanar un
referèndum; però sap per què no ho fan?, perquè no tenen el suport, perquè més del
91% recolza esta reforma, entre altres coses perquè hi ha un mandat constitucional
que establix una disciplina pressupostària, es constitucionaliza d'una manera seriosa
l'estabilitat pressupostària i es posa un límit seriós al dèficit estructural i es controla
d'una manera seriosa també el dèficit de l'Estat, de les comunitats autònomes i de les
entitats locals, es fixa un límit màxim de deute públic. Vosté sap que estem patint
seriosament el problema del deute públic i es pren esta decisió de manera molt
responsable, i a més de cara a l'exterior, dins del mercat econòmic internacional,
influïx de manera visible, donem una imatge de serietat, que Espanya està disposada
a complir els compromisos, les obligacions i els deutes que puga tindre contrets
davant un altre estat, es dóna el rang normatiu de les lleis a l'estabilitat pressupostària.
Crec que és una mesura seriosa i responsable. No em vinga vosté després dient que
cal retallar 3.000 € quan s'establix una mesura de control estricte del gasto públic i
vosté em presenta una moció per a retardar-la. No em pareix seriós.
-Sr. Alfred Rodilla.
No podem votar a favor d'esta moció que ha presentat el grup Compromís perquè és
una moció per demanar un referèndum no sabem de què. Si fóra d'una proposta
concreta, ho podríem entendre, però els acords que proposen parlen de referèndum
vinculant on la ciutadania utilitze el dret a decidir sobre el futur econòmic que ens ha
de regir les pròximes dècades. És molt obert, molt difús. Està presentada dins de
l'oportunisme polític que caracteritza el senyor portaveu de Compromís. Però també
estem en desacord, com ha manifestat el portaveu del Partit Popular, amb alguna
afirmació de la moció referent a les decisions que s'han pres en la modificació de la
Constitució preses de manera arbitrària i sense consens social. Podria estar d'acord
que les coses es podien haver fet d'una altra manera, però que ha sigut una postura
arbitrària no ho entenem, perquè vista la situació econòmica, i sabem que estem dins
d'uns mercats internacionals als quals hem demanat diners i cal tornar-los. Hem de
prendre una decisió raonada per donar credibilitat al país a l'hora de pagar el que deu.
També he de dir que, efectivament, això de sense consens social no pot ser perquè
hem donat suport a esta modificació de la Constitució les dos principals forces
polítiques, PSOE i PP, per tant hi ha un ampli consens social. D'altra banda, ens
encanta sentir dir al Partit Popular que s'ha pres una decisió seriosa i responsable,
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perquè ací s'han criticat obertament totes les decisions del Govern d'Espanya, i ara
que es pren una decisió a favor de l'economia queda ben clar que totes les decisions
que pren el Govern d'Espanya no són tan roïnes Cal agrair al Partit Popular la
rectificació per tal de treballar pel bé d'Espanya. Nosaltres fa temps que ho fem i ens
congratulem perquè el Partit Popular s'hi sume. Per tant, no hi podem votar a favor i
ens abstindrem.
-Sr. Francisco García.
Contestant als companys del PSOE i PP, no he viscut la crisi del 29, no havia nascut;
però l'he estudiada i sé el que hi va passar. Pensem que hi haurà una sèrie de retalls
que limitaran molt sobretot les administracions. Recorde que l'any passat es posava el
crit al cel quan es van posar una sèrie de limitacions per part de l'Estat, malgrat que
l'Ajuntament de Llíria havia complit una sèrie de condicionants econòmics, que no
podíem traure crèdits, ara que es faran més retalls o més retencions resulta que està
ben fet. Entenc que en temes econòmics el Partit Popular i el Partit Socialista es
diferencien ben poc, al final van agafats de la mà, perquè de consens social, no n'hi
ha, de consens polític, potser, i sobretot al final el descrèdit dels polítics està en això,
es fan coses que no han estat demanades per la població ni han estat consultades ni
s'hi ha demanat opinió ni apareixen en cap programa electoral, i resulta que a l'estiu,
sense saber ningú res, a última hora era el més urgent. Perquè pareix que els polítics
no manen, ho fan els mercats econòmics i financers, i quan altres estats de la Unió
Europea ens toquen la campaneta, ens quadrem. Doncs no, hem de salvar l'economia
de l'Estat, prendre mesures, i no és una mesura oportunista que vaja a tardar molt
perquè esta mesura no és tan urgent, s’aplicarà fins a 2018 o 2020, amb la qual cosa
queda molt de temps per a recórrer i poder arribar-hi. En este cas estem buscant eixe
10%, per això presentem esta moció, perquè estem en el temps de demanar eixe 10%
de diputats o de senadors que se sumen a la proposta. M'alegre que alguns companys
diputats del PSOE s'hagen despenjat i hagen tingut la gallardia de no respondre a
criteri partidista sinó a criteri personal i social i no han fet disciplina de partit. En estos
moments com a mínim si tenen tan clar que hi ha un consens social, si hem tardat 30
anys a fer una reforma de la Constitució, ara també caldria fer una consulta. En esta
sala pràcticament la meitat probablement ni tan sols hem pogut votar esta Constitució i
ara no ens deixaran votar en referèndum la decisió d'uns retalls que ens afectaran en
tots els sentits, en l’àmbit educatiu i en l’àmbit social. Ho estem veient, ho està fent el
govern del Partit Popular en totes les comunitats que governeu, ho ha fet Zapatero els
últims anys de govern i és el mateix que farà Rajoy si entra, o més accentuat. Ho
tenim clar, al final políticament en matèria econòmica PP i PSOE es posen de seguida
d'acord per al que faça falta.
-Sr. José R. Escobedo.
Jo tampoc no havia nascut l’any 29 i també ho vaig estudiar, per això li ho he
anomenat. Respecte del company del PSOE, vosté ha celebrat que el PP li done
suport, i jo celebre que vosté repetisca el que va dir ahir Mariano Rajoy. Enhorabona.
He de dir que quan les decisions són coherents, importants, responsables i
necessàries sempre tindran el suport, el vot i la col·laboració del Partit Popular. Sr.
García, el que realment posa en perill els servicis públics és l'excessiu dèficit i
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l'endeutament públic, el fet de no poder complir els compromisos. Sap vosté que en
els mercats internacionals es compra i es ven deute, i la situació que ens trobem en
estos moments, que supera àmpliament els 350 punts bàsics permanentment i no ha
superat els 400 perquè hi ha hagut intervencions del Banc Central Europeu que ens ha
salvat en dos ocasions tant Itàlia com Espanya perquè no cresquera i per estabilitzar
el mercat internacional. Perquè vosté sap que nosaltres ni som Grècia ni Irlanda ni
Portugal. Itàlia i Espanya pesem molt més dins del mercat internacional, per això li dic
que esta reforma m'atrevisc a afirmar que és responsable, necessària, absolutament
oportuna; com li he dit abans, trasllada una imatge d'absoluta seriositat que la resta de
països del món confien en nosaltres. Vosté ha vist hui les notícies? L'IBEX s'ha
mantingut i ha millorat l'exposició perquè el deute públic espanyol ha sigut adquirit,
perquè s’hi ha donat una imatge diferent de cara a l'exterior i perquè evidentment la
demanda ha superat l'oferta, i això feia molt de temps que no passava. Alguna cosa hi
deu tindre a veure esta modificació constitucional que vosté tant critica. Li diré una
cosa, Sr. García, fer de l'austeritat una obligació política és una absoluta
responsabilitat, perquè l'austeritat i el control del gasto públic et fa manejar els
recursos que tots els ciutadans posen a la teua disposició d'una manera encara més
responsable si és possible, però res posa més en risc l'estat del benestar i res
amenaça més les conquistes socials i res perjudica tant els ciutadans com uns
comptes públics insostenibles. Precisament per no arribar al declivi es prenen
determinacions que incloem dins de la Constitució, norma marc en què es basa el
funcionament de l'estat democràtic des de la seua aprovació el 1978. Per tant, açò és
absolutament necessari, congruent, esperem que done fruits perquè la situació en què
ens trobem es tan summament seriosa que no podem esperar per a fer un nou
referèndum, un nou gasto, els governs estan per a prendre decisions, i esta decisió
que en estos moments ha sigut presa pel Partit Socialista, el control i el límit del gasto
públic que tant s'anomena, ja la propugnava fa temps el Partit Popular. Per això ha
trobat el seu suport absolutament ferm, perquè considerem que és necessari i
beneficiós per a Espanya, per a la Comunitat Valenciana, per als llirians i per a tots en
general.
- Sr. Alfred Rodilla.
El que ha fet el Partit Socialista és de responsabilitat, i a més és una mesura no
electoral, una actitud responsable davant d'unes dificultats tremendes, cosa que el
portaveu de Compromís no acaba d'entendre; segurament deu ser per pura
conveniència i de cara a unes eleccions, això m'agradaria dir-ho i ressaltar-ho. Ha fet
algunes afirmacions dient que Partit Socialista i Partit Popular són el mateix. A vosté li
agradaria que ho fórem però no ho són, perquè sobretot el Partit Socialista està en
este Ajuntament des del 79 i realitza la seua tasca, però ja fa molt de temps que se’n
diferencia clarament i exercix el govern i l'oposició de forma responsable. També per
fortuna en el Partit Socialista els diputats actuen amb llibertat. M'agradaria veure si
Compromís en una situació de caràcter difícil tots els diputats actuen amb la mateixa
llibertat. D’altra banda, he de comentar al company del Partit Popular que efectivament
qui ha pres la decisió, qui ho ha impulsat, qui ha consultat el principal partit de
l'oposició ha sigut el president del Govern d'Espanya perquè així li correspon; ara bé,
efectivament moltes vegades és per la crisi internacional i també per la mala gestió
que s'ha fet en algunes comunitats com esta on el deute s'ha disparat, això és
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responsabilitat del Partit Popular. Per això el Partit Socialista, actuant dins de la
defensa dels interessos generals, pren decisions tan importants per assegurar en un
futur l'estat de benestar. Això és governar i fer-ho bé.
- Sr. Francisco García.
No és gens estrany que la tercera preocupació dels ciutadans siga la classe política,
perquè no se’n poden fiar. Prenen decisions sense haver consultat a ningú, damunt
coarten la llibertat de poder expressar-se, una decisió que pot ser consultada a la
ciutadania, i per tant coarten un principi democràtic. És una decisió unilateral, crec que
no s'ha reclamat per la societat ni pels agents socials ni has anat a cap lloc on tot el
món consulte que es vulga fer una reforma constitucional. Tot el món vol que es
generen llocs de treball, que hi haja millor sanitat, que es millore l'educació, però ningú
no demana una reforma constitucional com s'ha fet ací de manera unilateral. Es diu
que a Alemanya s'ha fet, però s'ha fet consultant les comunitats autònomes, s'ha fet un
procés general en què hi ha hagut participació ciutadana i a través de totes les
institucions cosa que ací s'ha llevat totalment. Cal dir molt clarament que en matèria
econòmica arriben molt prompte a acords el Partit Popular i el Partit Socialista, perquè
ve d’una imposició dels seus socis europeus. També cal dir que alguns estats estan
fent tot al contrari. Als Estats Units l'administració Obama diu que cal augmentar el
dèficit públic, invertir més, crear incentius fiscals, i és el que s'està fent, s'està
incrementant per intentar crear més llocs de treball, per millorar la sanitat, per millorar
el tema empresarial, però el que estem fent és tot al contrari que hauria de fer-se per a
reactivar el mercat econòmic i l'ocupació, ho estan fent amb una reforma en què tots
els retalls que estem mirant en l’àmbit del País Valencià en educació, en sanitat, en
l’àmbit d'altres comunitats autònomes com la d'Esperanza Aguirre, com la de Núñez
Feijoo o la de Monago, en la qual estan despedint mestres o reduint personal sanitari.
Això quedarà curt amb el que veurem després en estos retalls d'esta modificació
constitucional. He de dir-los que en Compromís sempre hi ha hagut total llibertat, els
nostres diputats podem presumir que en temes complicats cada u ha votat el que ha
cregut, però en el Partit Popular i en el Partit Socialista això no passa, a excepció
d'uns pocs diputats del Partit Socialista que se n'han despenjat. Al final qui pagarà els
plats trencats? Els de sempre, els ciutadans. Els apujaran els impostos indirectes, la
gasolina, el gas, i no obstant això, on han de fer front, on haurien de prendre mesures
com l'impost a grans fortunes, el IRPF a la gent que cobra més, no el volen aplicar, i
es posen d'acord en dos mesos per fer una reforma constitucional, però estan pegantli voltes a veure com apliquen un impost de patrimoni a les grans fortunes durant molt
de temps. Ho ha fet el Partit Socialista i ho aplaudix el Partit Popular, perquè al final
són el mateix. Cal dir-ho ben clar perquè si no ja ho haurien fet els uns i els altres. Per
tant, el que nosaltres volem és que no hi haja més retalls. Sobretot exigim el dret a
decidir que ens correspon constitucionalment.
-Sr. alcalde president.
Abans de passar a votar, he de dir-te, Alfred, que t'ha faltat ser més congruent, hi
havies d’haver afegit Andalusia, Extremadura i alguna més.
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11.- MOCIÓ D’INMACULADA RIERA LLORET, D’INICIATIVA PER MILLORAR LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ.
Es procedix al debat i a la votació de la moció que es transcriu a continuació:
“Atés que el Reial Decret 140/2003 de 7 de febrer en l’art. 4.1 establix que és
responsabilitat dels municipis assegurar que l’aigua subministrada a través de
qualsevol xarxa de distribució en el seu àmbit territorial siga apta per al consum en el
punt d’entrega al consumidor. Es definix la xarxa de distribució com el conjunt de
canonades dissenyades per a la distribució de l’aigua de consum humà des de l’ETAP
(estació d’aigua potable) o des dels dipòsits fins a la connexió de l’usuari.
Encara que els organismes mèdics internacionals han determinat que els productes
relacionats amb l’asbest/amiant com les canonades de fibrociment provoquen càncer
amb una elevada mortalitat i per això, des de 2002, se n’ha prohibit l’ús a Espanya i
n’és obligatòria la retirada si no es troben en bon estat, i a més, en la disposició
transitòria primera del R.D. 140/2003 s’establix que abans de l’1 de gener de 2012 es
duran a terme les reformes i les adaptacions necessàries en les xarxes de distribució
d’aigua.
Atés que en altres municipis del nostre entorn, tant al País València com en tot el
Regne d’Espanya estan adoptant-se mesures per substituir les canonades de
fibrociment en les xarxes adscrites a la distribució de l’aigua de consum.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
Que l’Ajuntament sol·licite a l’empresa municipal de proveïment d’aigua que
realitze un estudi de la xarxa de distribució d’aigua potable que abastix les vivendes de
Llíria, tant al nucli urbà com a la resta de barris residencials, i que determine si són o
no de fibrociment i l’estat d’ús que presenten, i, si escau, que procedisca a fer-ne la
substitució per a complir les exigències sanitaries i de qualitat contingudes en la
legislació competent.
Que ens trasllade còpia de les gestions realitzades per l’Ajuntament de Llíria i
per l’empresa concessionària i de l’estat de la xarxa de distribució d’aigua potable que
abastix les nostres vivendes a tots els grups polítics municipals.”
Sotmesa a votació la moció, el ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
ÚNIC.- Aprovar la moció transcrita.
-----------------------------------------------------Exposa la moció la Sra. Inma Riera.
La regidora proponent fa la lectura de la moció.
Secretaría General

38/85

M.I. Ajuntament de Llíria

Ciutat de la Música

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

Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:
-Sra. Concepción Igual.
El grup municipal del Partit Popular votarà a favor d'esta proposta, però abans voldria
aclarir algunes coses breument. En primer lloc el Reial Decret a què vosté fa
referència en esta moció, el 140/2003 només ens parla de quins han de ser els criteris
sanitaris que ha de tindre l'aigua destinada al consum humà o també que el material
de construcció i de revestiment no ha de transmetre a l'aigua cap substància o
propietat que contamine l'aigua o n'empitjore la qualitat , però en este Decret no
s'anomena per a res el fibrociment, no ens diu en cap lloc que si les canonades són de
fibrociment necessàriament s'hagen de substituir, per este motiu només ens diu que
n'és obligatòria la retirada si no estan en bon estat, de fet l'empresa concessionària del
servici procedix a la renovació i substitució d'aquells trams de la xarxa quan es produïx
alguna ruptura o alguna pèrdua que provoca qu,e disminuïsca tant la pressió com el
rendiment de l'aigua, i per tant es fa amb l'objectiu de millorar el servici i el rendiment,
però mai perquè les canonades siguen de fibrociment. Quan es porta a terme sempre
ho fa l'empresa concessionària de la forma adequada, tal com marquen les normatives
respecte d'això. És cert que hi ha una prohibició de comercialitzar els materials que
continguen fibres d'amiant; per tant, com és el cas del fibrociment, està prohibit que es
torne a utilitzar este material. Simplement he de dir que és cert que el Reial Decret en
l'article número 4 diu que som els municipis els responsables d'assegurar que l'aigua
subministrada a través de qualsevol xarxa de distribució siga apta per al consum
humà. L'Ajuntament complint amb eixa obligació demanarà a l'empresa concessionària
del servici que faça l'estudi pertinent i que ens informe de si hi ha algun risc per a la
salut pública i quines són les actuacions que s'hi seguiran.
-Sr. José L. Pérez.
Nosaltres votarem favorablement esta moció, però entenem que tant l'Ajuntament com
el farmacèutic oficial de Llíria i l'empresa concessionària supose que en estos
moments deuen estant fent les anàlisis oportunes per garantir que la qualitat de l'aigua
que arriba a l'aixeta de tots els llirians estiga dins de la normativa per a fer ús d'aigua
potable. Cal demanar que el que diu en la moció es complisca i tindre l'estudi per a
més seguretat de la salut pública dels nostres veïns.
-Sra. Elena Jiménez.
Vull insistir en la importància que siga l'Ajuntament el que sol·licite este informe,
perquè ja molts veïns particularment i també associacions reclamen a l'empresa
concessionària durant molts anys que es faça este estudi i no s'ha donat contestació a
eixe requeriment. Esperem que al ser l'Ajuntament qui ho faça, hi tindrem una resposta
com més prompte millor.
Obert el segon torn de debat per la presidència, hi intervenen:
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-Sra. Inma Riera.
Efectivament, en el Reial Decret no s'especifica que siga l'amiant el que estiga
prohibit. Des de les organitzacions internacionals fa anys que es prohibix en l'àmbit
europeu que este producte es comercialitze, perquè les ruptures introduïxen en les
xarxes productes contaminants, i no sols l'amiant, productes de ferro, canonades de
plom, etc., però l'amiant especialment. Quant a les anàlisis, és veritat que hi ha un
estudi fet de 2001 on es fa el pla directori de Llíria, tant d'abocaments o pèrdues
d'aigua en la seua utilització, i dins de les analítiques comptava que en aquell moment
s'hi detectaven sulfats que superaven els valors establits i hi havia una contaminació
microbiòtica amb una presència de gèrmens amb l'aigua potable a 20 graus. Es fa una
pla estratègic que durant tres anys s'ha de millorar en un 68%. Encara no sabem com
s'ha pogut millorar. En aquell moment calia substituir els comptadors i buscar les
fugues d'aigua, però en les anàlisis que tenim de 2011 continuem tenint el mateix
problema, tenim els sulfats segons la SAETA, que és el Sistema d'Informació Nacional
d'Aigües de Consum, continuem tenint una aigua amb una falta de qualitat en general i
és perquè no s'estan canviant les canonades que poden transmetre a l'aigua
substàncies perilloses. Hem d'exigir que es vagen substituint a mesura que s'òbriguen
voreres perquè el material que hi ha no és el millor per al consum de l'aigua.
-Sra. Concepción Igual
Com ja he comentat, la substitució, l'empresa la va fent. L'exemple més recent són les
obres que s'estan fent actualment al C/ Duc de Llíria per al supermercat Consum, s'ha
adaptat la xarxa de l'aigua per a les necessitats que genera este centre i de pas s'ha
aprofitat per substituir tot el tram de la canonada i posar-hi el material adequat. Quant
a les anàlisis, s'entén que és l'empresa concessionària la que fa les anàlisis de l'aigua i
la que controlarà que els resultats estiguen dins dels paràmetres que marca la
normativa.
- Sra. Inma Riera.
Potser en alguns carrers es va substituint, però tenim casos de voreres que s'han alçat
i no se n'ha fet la substitució. A l'avinguda dels Furs no es va fer, al carrer del col·legi
Sant Miquel, a la plaça Major tampoc. S'ha d'aprofitar quan es fan obres per fer-ho.

12.- MOCIÓ DE JOSÉ LUIS PÉREZ VESES, RELATIVA A LA CREACIÓ D’UN
CONSELL SOCIAL MUNICIPAL DE LLÍRIA.
Es procedix al debat i a la votació de la moció que es transcriu a continuació i que,
amb l’acceptació prèvia del regidor proponent, incorpora les propostes formulades
durant el debat pels grups polítics:
“Les Corts Valencianes van aprovar la Llei 8/2010 de 23 de juny de Règim Local de la
Comunitat Valenciana.
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En l’article 32 “Consell Social de Municipi” diu:
“Els municipis de més de 5.000 habitants podran crear un Consell Social integrat per
representants de les organitzacions ciutadanes més representatives dels sectors
econòmics, socials, culturals i mediambientals. L’organització i el funcionament d’este
es regularà pel Reglament Orgànic Municipal.
Corresponen al Consell les funcions que determina el ple en el Reglament Orgànic
Municipal entre les quals s’inclou l’emissió d’informes, estudis i propostes en matèria
pressupostària, urbanística i mediambiental.
El Consell Social del municipi pot requerir informes al defensor o defensora dels veïns
i a la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions sobre la seua activitat
sempre que ho considere oportú.”
Atesa la conveniència que el nostre municipi compte amb el Consell Social establit en
la Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana, el ple de l’Ajuntament de Llíria
aprova els següents
ACORDS:
1.- L’Ajuntament de Llíria aprova estudiar la creació del Consell Social de Municipi.
2.- Els servicis municipals, en un termini màxim de 6 mesos i a proposta de regidor
delegat, presentaran en la comissió corresponent per a l’estudi i el debat l’articulat del
Reglament Orgànic Municipal referent a l’organització i al funcionament del Consell
Social.”
Sotmesa a votació la moció, el ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
ÚNIC.- Aprovar la moció transcrita.
----------------------------------------------------Exposa la moció el Sr. José L. Pérez.
El regidor proponent fa la lectura de la moció.
Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:
-Sr. Roberto Enguídanos.
Considere que en el punt primer ha de fer-se una modificació de la redacció, en
compte de “aprovar la creació” hi ha de posar “estudiarà la creació”. Amb este canvi hi
votaríem favorablement.
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- Sr. Rafa Cotanda.
Considerem que és una proposta positiva ja que un dels nostres pilars fonamentals és
la participació ciutadana en els diferents àmbits municipals. Caldria implicar la potent
xarxa d'associacions que tenim en la vida pública del nostre poble. Per afrontar la
contenció del gasto, com més persones hi pensen millor.
- Sr. José L. Pérez.
Sempre que la proposta de modificació no servisca perquè la moció quede al calaix, hi
votarem a favor. Que es cree en un termini el més breu possible.
Obert el segon torn de debat per la Presidència, intervenen:
-Sr. Roberto Enguídanos.
Em compromet no a estudiar-ho sinó que entre tots hi treballem i en les comissions ho
consultarem.
- Sr. José L. Pérez.
Acceptem la proposta i el nostre grup, i crec que tots els grups de l'oposició, estem
disposats a treballar per realitzar el Consell Social.

13.- MOCIÓ D’ALFRED RODILLA PALACIO PER A UNA EDUCACIÓ
PLURILINGÜE QUE GARANTISCA A L’ALUMNAT VALENCIÀ LA CAPACITACIÓ
EN LES DOS LLENGÜES OFICIALS I, COM A MÍNIM, LA COMPETÈNCIA
COMUNICATIVA EN UNA LLENGUA ESTRANGERA.
Es procedix al debat i a la votació de la moció que es transcriu a continuació:
“Atés que la Generalitat prepara un canvi de model educatiu que afecta l’ensenyament
de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, com així ho indica l’esborrany de
decret que ha elaborat, pel qual es regula el plurilingüisme en el nostre territori
autonòmic.
Per això, el grup municipal Socialista eleva al ple per al debat i aprovació els següents
ACORDS:
1) Declaració institucional de l’Ajuntament de Llíria a favor d’un model educatiu
lingüístic de consens, fet amb criteris pedagògics i de qualitat i amb un paper
protagonista del valencià en l’ensenyament com a garantia de plurilingüisme,
d’integració i d’oportunitats de futur.
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2) L’Ajuntament de Llíria demana a la Conselleria d’Educació:
a. Que retire l’esborrany de decret sobre el plurilingüisme a la Comunitat Valenciana
i que negocie de forma consensuada amb la comunitat educativa un model
d’ensenyament plurilingüe que garantisca l’exercici de les finalitats de l’Estatut
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, la LUEV i la Llei Orgànica d’Educació, a
partir de l’avaluació dels programes plurilingües,d’acord amb criteris científics i
pedagògics basats en l’avaluació de programes lingüístics actuals i en les
recomanacions de l’informe de l’IVAQE adés dit. El consens en una matèria tan
sensible com Ia educació ha de ser un requisit en qualsevol canvi d’un model
aplicat des de fa més de 25 anys.
b. Que garantisca els recursos necessaris per a la implantació d’este model
consensuat d’ensenyament plurilingüe perquè oferisca els resultats exigits per les
lleis abans mencionades.
c. Que implante un sistema d’avaluació que determine el nivell de competència
lingüística deI alumnat en valència, castellà i anglés i els dissenys de plans de
millora basant-se en els resultats.
3) L’Ajuntament de Llíria notificarà l’adopció d’este acord a la Conselleria d’Educació
per mitjà de registre d’entrada. A més, este fet es notificarà per correu certificat a
Escola Valenciana-Federació d'Associacions per la Llengua.”
Sotmesa a votació la moció, el ple de la corporació acorda rebutjar-la per deu vots a
favor corresponents als membres dels grups Socialista, Compromís, MOVE i EUPV, i
onze vots en contra corresponents als membres del grup Partit Popular.
-------------------------------------------------------Exposa la moció la Sra. Carmen Feltrer.
Tal vegada esta proposta és avançar-nos als esdeveniments, però la preocupació que
té el grup Socialista municipal i la Federació d'Escoles en Valencià ens ha portat a
presentar esta moció. Ens agrada molt que des de la Generalitat Valenciana es
plantege una educació plurilingüe amb la incorporació de l'anglés, el valencià i el
castellà. Ens preocupa molt l'esborrany que ha preparat la Generalitat que pareix que
minva molt el gran esforç que al llarg de tants anys ha fet la Llei de l'ús del valencià.
Sabem que en educació no es pot convéncer, sinó que la gent té la seua pròpia
ideologia, i des del nostre grup així ho plantegem. Ens agradaria que este esborrany
fóra consensuat per totes les forces públiques i a més que no minvara en cap moment
res d'allò que s'ha aconseguit al llarg de tots estos anys amb la Llei de l'ús del
valencià. Eixe és l'objectiu.
Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:
-Sr. J. Salvador Oliver.
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El títol de la moció ja és el que referenda més del 78% de la població valenciana
consultada per les enquestes de la Generalitat, que vol una ensenyança en castellà,
valencià i anglés; a més, el 84,4% dels enquestats és partidari que una o diverses
assignatures s'impartisca en anglés. Efectivament, en el títol coincidim tots, s'està fent
ja el model plurilingüe. M'agradaria en el punt 2.a parlen vostés de l'IVAQE referit
anteriorment. Açò de retallar i apegar crec que caldria veure-ho millor, perquè és fàcil
equivocar-se com ací passa. Parlen de l'IVAQE al qual no fan referència en la
proposta, sí en l'estudi que fa la Federació d'Escoles en Valencià. Cal tallar i apegar
bé. M'agradaria que en la segona intervenció, perquè estem parlant d'un esborrany no
d'una norma, ens indicara quines són les característiques que fa que vostés pensen
que el valencià puga quedar tocat, per dir-ho d'alguna manera. M'agradaria que tots
els regidors saberen quin n'és l'esborrany, perquè votar sense saber el que es vota,
particularment crec que no és correcte ni seriós de cara a la resta de regidors. Per
tant, en esta primera intervenció m'agradaria fer eixa petició, perquè pareix quan
vostés parlen que l'esborrany de la Conselleria no té ni criteris científics ni pedagògics,
i jo discrepe d'això. I m'agradaria que en la segona intervenció ens explicaren
breument què diu l'esborrany, perquè d'entrada que siga una ensenyança equilibrada
de les tres llengües pareix prou just per a tots, tant per als qui parlen valencià com per
als qui volen una ensenyança en castellà, pareix prou beneficiós. M'agradaria saber en
quins punts és tan negatiu l'esborrany.
-Sr. Rafael Cotanda.
Ens pareix correcta la proposta en general perquè ratifica això que des del nostre grup
fa temps que considerem important i que és l'establiment d'una ensenyança plurilingüe
que en teoria, Sr. Salvador Oliver, creiem que dins de l'esborrany que presenta la
Conselleria pot suposar una pèrdua de qualitat per al sistema. I li explique el perquè.
Evidentment en la nostra situació actual hi ha una lleugera discriminació cap al
valencià. És evident, els mitjans de comunicació, la premsa, la televisió, la major part
estan en castellà, llavors l'ensenyança en valencià necessita un reforç extra. Per tant,
eixe repartiment tan just que diu vosté no correspondria a una proposta com toca, cal
potenciar la llengua més discriminada en eixe aspecte. Nosaltres estem a favor de la
incorporació progressiva de l'anglés, però cal tindre clar que la nostra llengua és el
valencià i el castellà en aquelles persones que la tinguen, però la nostra llengua pròpia
és el valencià. Per tant, no és correcte en principi eixe esborrany. Sí que ens pareix
correcte que el nou conseller ha tingut un poc de mirament i ha començat a contactar
amb diverses entitats per veure de quina forma es pot regular; per eixa part ens
alegrem, però la proposta inicial que es va fer no hauria de continuar per eixe camí
perquè suposava un enfrontament amb gran part de la comunitat educativa, i per tant
entenem que s'haja reunit amb diverses entitats per intentar millorar-ho.
Obert el segon torn de debat per la presidència, hi intervenen:
-Sra. Carmen Feltrer.
Voldria dir al regidor Salvador Oliver que quan he plantejat la moció he manifestat que
és una gran preocupació la que tenim perquè l'esborrany d'entrada no s'ha consensuat
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i no s'hi ha fet partícip a totes les forces de l'oposició com en la Llei d'ús del valencià.
Ens preocupa que després es minve el que ha costat tants anys d'aconseguir. I també
he dit que ens pareixia molt adequat el plurilingüisme, però que d'alguna manera es
consensuaren criteris, continguts i que totes les forces públiques participaren en això
sense minva de la llengua d'identitat del nostre poble.
-Sr. J. Salvador Oliver.
En primer lloc la senyora Feltrer no ha sabut explicar-me els contres que té este
esborrany. Em diu que respecte el valencià, precisament en la introducció d'este
esborrany es diu que respecta la Llei, la “Llei d'ús i ensenyament del valencià”, la Llei
Orgànica i l'Estatut d'Autonomia. Com que no m'ha contestat i ningú a part dels qui
l'han llegit sap el que diu l'esborrany, senzillament donaré unes pinzellades perquè ho
sàpien. Per exemple diu que garantix la presència equilibrada en totes les etapes del
valencià i del castellà; que aspira que les famílies puguen disposar de l'opció
lliurement que faça possible que els seus fills i filles estudien en valencià, en castellà i
al mateix temps en llengua estrangera, preferentment l'anglés; que s'amplia el
plurilingüisme a totes les ensenyances, infantil, primària, secundària, batxillerat,
formació professional, i que respecta la persona i les seues diferències individuals; que
planeja dos programes, l'inicial que és pràcticament el que hi ha ara i el progressiu o
definitiu que serà per voluntat del consell escolar de cada centre. Dóna participació,
entre altres coses incentiva els centres que puguen començar este programa, serien
els 139 que ja tenen el programa plurilingüe establit, i que a més dóna privilegis,
formació al professorat per tindre un nivell B2, és a dir un nivell superior per dir-ho
d'alguna manera, del valencià. Per tant, genèricament no deu ser tan roí l'esborrany, i
sobretot respecta la voluntat del pare de triar l'ensenyança en valencià o en castellà. El
Sr. Cotanda feia referència al fet que el valencià està discriminat. No entrarem en un
debat perquè jo només faria una pregunta: els CEIP de Llíria amb diners públics no
tenen cap línia en castellà, ¿això és correcte per a vosté? Que un contribuent no puga
triar en un centre públic l'ensenyança en castellà, li pareix correcte? No se si està més
discriminat el castellà o el valencià, pensem-ho als centres públics. Per tant, no és el
que vosté diu, Sr. Cotanda, igual. Finalment, nosaltres votarem en contra no perquè no
coincidim en el plantejament sinó perquè precisament és un esborrany, i com molt bé
ha dit el Sr. Cotanda, el conseller ratificat pel president de la Federació d'Escola
Valenciana s'ha compromés a donar quaranta dies perquè hi participen totes les
associacions, centres representants i entitats que aporten millores a un esborrany que
no està publicat. Per tant, no es retirarà, es millorarà, com molt bé ha dit el conseller, i
de segur que s'hi arribarà a un consens de totes les forces polítiques i socials.
-Sr. Rafa Cotanda.
Esperem que en eixe esborrany o decret final s'arribe a un consens amb la comunitat
educativa. El nou conseller ha tingut prou vista i ha començat un procés de negociació.
En la proposta està bé l'avaluació del sistema, avaluar el nivell que aconseguix
l'alumnat, es posaria en evidència que els alumnes que han estudiat en valencià i han
anat introduint progressivament les llengües tenen un nivell superior de les dos
llengües que no en altres casos, és el que passa. Això estaria molt bé posar-ho en
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evidència a través dels estudis que es demanen ací, científicament quedaria
inapel·lable. És evident que els alumnes que estudien en valencià tenen un nivell
superior tant en valencià com en castellà. La proposta del Partit Popular és eixa,
nosaltres apostem per una altra. Considerem que ha de ser així, amb incorporació
progressiva també de l'anglés perquè és una llengua que necessitem hui en dia, en
este aspecte no podrem arribar a més acords perquè vostés defenen una postura i
nosaltres una altra que considerem a través d'estudis científics que és millor.
-Sra. Carmen Feltrer.
Ho he dit des del principi, no es tracta de convéncer, es tracta d'ideologia política i de
lluitar per una cosa que ha costat molts anys. Jo he llegit l'esborrany i donar la llibertat
a un consell escolar és qüestionar el valencià, la decisió dels pares, han lluitat molt a
implicar-los perquè ara es donen estes possibilitats. En una manera de pensar serà
molt positiu perquè tens l'opció de poder agafar el castellà i en altres no perquè tens
l'obligació d'estudiar en valencià que és la idea que des del grup socialista s'intenta
exigir. Crec que es farà un esforç i es modificarà l'esborrany. Les associacions i els
partits polítics tots aniran en la mateixa línia.

14.- MOCIÓ D’ELENA Mª JIMÉNEZ GARRIDO RELATIVA A LA CREACIÓ D’UN
PROGRAMA MUNICIPAL DE VOLUNTARIAT.
Es procedix al debat i a la votació de la moció que es transcriu a continuació i que,
amb l’acceptació prèvia del regidor proponent, incorpora les propostes formulades
durant el debat pels grups polítics:
“L’existència de multitud d’associacions veïnals sense ànim de lucre denota el grau
d’implicació d’un alt percentatge dels nostres veïns en activitats de participació
ciutadana. Açò en combinació amb la necessitat de poder ampliar servicis o implantar
propostes, unit al fet que estem en una situació econòmica que requerix retalls i no es
pot plantejar la creació de nous gastos en l’Ajuntament invita de manera natural a la
creació d’un programa de voluntariat.
El programa presenta els avantatges següents:
- Permet donar resposta a la demanda d’implantació de noves demandes i
servicis
- No suposa un sobrecost econòmic, ja que estaria supervisat per un regidor o
funcionari delegat
- Fomenta la participació ciutadana en la vida municipal
- Pot servir de plataforma sobretot per a aquells jóvens que necessiten
acreditar experiència per a futurs treballs i podran fer-ho encara que no siga una
experiència remunerada.
- L’estructuració del programa també estaria dirigida pels mateixos voluntaris
- Es crearia una base de dades amb els interessats que inclouria la informació
sobre els seus punts forts de treball i habilitats professionals específiques per a poder
assignar-los la tasca correcta.
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Per tot el que s’ha exposat, es presenten els següents
ACORDS:
Primer.- Que s’estudie la creació d’un programa de voluntariat per a col·laboració
directa amb l’Ajuntament.
Segon.- Que es publicite en els mitjans de què disposa l’Ajuntament, com ara web,
publicacions, programes d’activitats lúdiques, etc.
Tercer.- Que es trasllade este acord a totes les associacions sense ànim de lucre
existents a la població a fi que puguen informar-ne directament els seus associats.”
Sotmesa a votació la moció, el ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
ÚNIC.- Aprovar la moció transcrita.
Exposa la moció la Sra. Elena Jiménez.
-----------------------------------------La regidora proponent fa la lectura de la moció
Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:
-Sr. Roberto Enguídanos.
Hem comentat ja amb Elena que en el punt primer s'ha de feruna modificació de la
redacció, en compte de “es creu” hi ha de posar “s'estudie la creació”. Així hi votarem
favorablement.
-Sra. Dora Catalá.
Votarem a favor de la moció i també de la modificació que proposa Roberto, perquè
creiem que és una tasca oberta per millorar l'acció del voluntariat i que s'hi faciliten
noves propostes, així com la reorganització i la publicitación, atés que ja hem instaurat
el dia 5 de desembre com a dia del voluntariat. Hem donat la rellevància que necessita
esta labor tan altruista. És un pas més per a millorar.
-Sra. Elena Jiménez.
Vull ratificar que estic d'acord amb el canvi.
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15.- MOCIÓ DE CARMEN VESES, FRANCISCO GARCÍA, ELENA JIMÉNEZ,
RELATIVA A LA PARALITZACIÓ TEMPORAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ
EDETA UE-29.
Es procedix al debat i a la votació de la moció que es transcriu a continuació:
“Vista la proposta formulada per la regidora d’Urbanisme, Remedios Mazzolari als
grups de l’oposició en Comissió Informativa d’Urbanisme, per buscar entre tots les
fórmules més idònies possibles per a desplegar els processos d’urbanització dels
nuclis residencials situats fora del nucli urbà.
Tenint en compte que el procediment d’urbanització per gestió indirecta del PAI Edeta
UE29A es va aprovar i es va adjudicar a l’empresa Cobra el passat 13 d’abril de 2011
però que les obres d’urbanització no s’han iniciat encara.
Atés que una gran majoria de veïns de la dita urbanització ha posat en coneixement
d’este Ajuntament el seu desacord amb el procediment actual per trobar-se en una
situació econòmica complicada, a causa de la crisi que passa el país.
Atés que és molt probable que, amb el treball conjunt de tots els grups polítics, la
comissió de treball traga a la llum una fórmula que siga més beneficiosa per als veïns
de la urbanització Edeta i que, per tant, si el procediment actual seguira el seu curs,
els propietaris patirien un greuge comparatiu.
Atés que la regidora d’Urbanisme ha fet saber en Comissió d’Urbanisme que el nou
model d’urbanització no s’aplicaria en els procediments en curs perquè no es poden
anul·lar “per no tindre fonament jurídic”, sí que hi és procedent la modificació de les
condicions de mutu acord entre Ajuntament i agent.
Finalment, com bé ha indicat l’equip de govern d’este Ajuntament en els seus
comunicats de premsa, atés que “allò que importa és atendre de manera efectiva les
necessitats i els problemes dels veïns de les urbanitzacions”, si bé el procediment
aprovat no es podria anul·lar, sí que es podrien realitzar les negociacions pertinents
per veure la disposició de l’agent urbanitzador per a modificar el projecte actual de
mutu acord, en la mesura que siga possible, en funció del que es desprenga del treball
conjunt de la comissió de treball.
Per tot això, es presenten els següents
ACORDS:
Primer.- Que l’Ajuntament inicie les conversacions oportunes amb l’agent
urbanitzador, l’empresa Cobra, a fi de paralitzar temporalment el procediment, ja que
s’està treballant en un nou model urbanització que possiblement serà més beneficiós
per als propietaris.
Segon.- Que esta paralització temporal no modifica les condicions pel que fa al
percentatge de benefici industrial de l’obra, sinó en el model que s’ha de seguir en la
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forma d’urbanitzar. A més, atés que la proposta es consensuaria amb els veïns, l’agent
urbanitzador tindria més seguretat en el cobrament.
Tercer.- Que en les conversacions que es mantinguen amb l’agent urbanitzador
participe un representant de cada grup polític.”
Sotmesa a votació la moció, el ple de la corporació acorda rebutjar-la per cinc vots a
favor corresponents als membres dels grups MOVE, Compromís i EUPV, i setze vots
en contra corresponents als membres dels grups Partit Popular i Socialista.
--------------------------------------------Exposa la moció la Sra. Elena Jiménez.
La regidora proponent fa la lectura de la moció.
Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:
-Sra. Reme Mazzolari
Llegiré literalment el que diuen vostés en la part expositiva de la moció: “una gran
majoria de veïns de la dita urbanització ha posat en coneixement d'este Ajuntament el
seu desacord amb el procediment”. Necessàriament he de puntualitzar esta afirmació
perquè una gran majoria, el 57% dels propietaris, és la que va sol·licitar l'inici d'este
procediment per registre d'entrada de l'Ajuntament, és a dir, este procediment no
s'inicia d'ofici per l'Ajuntament ni per voluntat d'este equip de govern, s'inicia a petició
de la majoria dels afectats i en concret, torne a repetir, del 57% d'eixos propietaris.
També és veritat que el desacord amb el procediment ha sigut manifestat per un altre
percentatge de veïns afectats i que finalment va quedar en un 44%, entre els quals
alguns havien donat suport a l'inici del procediment. Però si fem bé els càlculs i a eixe
57% inicial llevem els veïns que després van triar l'altra opció, el percentatge final dels
veïns que donen suport a este procediment és del 49%. Llavors, això de la gran
majoria la veritat és que no ho veig per cap lloc. La majoria continua donant suport a
este procediment. De totes maneres, este no és el debat sinó el que proposen en la
seua moció, i en el primer punt de l'acord ens proposen que es pare l'inici de les obres
temporalment. Els pregunte per què no ho concreten: ¿quant de temps?, ¿fins a quan
demanen vostés que es pare?, ¿fins que ens posem d'acord en un model
d'urbanització?. Un model que presumiblement, com manifesten en la seua moció,
serà més beneficiós. Dic presumiblement perquè no sabem quin serà, i si no sabem
quin serà, ¿com podem afirmar o garantir als veïns que els serà més beneficiós? En
este aspecte també els pregunte: més beneficiós en què? No oblidem que el benefici
que obtenen els propietaris i els veïns d'Edeta d'este procediment és que tindran les
obres d'urbanització completes i concloses i en podran disfrutar des del primer dia, de
totes les instal·lacions renovades. Llavors, ¿en què els beneficia els propietaris que es
paralitze? El segon punt de l'acord, realment no l'entenc i m'agradaria que me
l'explicaren, perquè en la redacció que en fan vostés no veig cap proposta d'acord, el
que diuen és que no es modifique el percentatge del benefici industrial. He de dir-los
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que en eixe sentit l'Ajuntament no és ningú, perquè ho marca la legislació de
contractes estatals, és una altra cosa que nosaltres no podem garantir als veïns i que
realment no els afecta. Estem ací per treballar pels veïns i el benefici industrial afecta
directament el que guanyen les empreses, i eixa no és la nostra preocupació. La
preocupació del grup del Partit Popular és treballar pels veïns de les urbanitzacions,
donar solucions als seus problemes, atendre les deficiències dels nuclis residencials i
que es convertisquen com més prompte millor en un barri més de Llíria amb tots els
servicis mínims urbanístics per a viure dignament. En el tercer punt no entre perquè
queda clara la nostra postura respecte d'això. Però no vull concloure deixant damunt
de la taula unes preguntes que m'agradaria que m'aclariren en el següent torn de
paraula, perquè em faria entendre la moció, i pense que alguns veïns afectats també
es qüestionen per què volen parar-ho. ¿Quin és l'objectiu que perseguixen amb la
demanda de paralitzar les obres? ¿Per què retardar-ho i anar cap arrere? ¿Què
aconseguim amb açò? ¿On volen arribar? ¿Quant de temps proposen vostés que es
paralitzen les obres i quin benefici obtindrien els veïns d'Edeta amb esta paralització?.
-Sr. Alfred Rodilla.
Vista esta moció, no hi podem votar a favor. Crec que paralitzar a qui no beneficiarà és
als propietaris. Però he de dir que a l'haver escoltat la regidora del Partit Popular
entenem que l'urbanisme no ha de ser un element de lluita, per a tirar-nos els plats pel
cap, perdó per l'expressió; en canvi ha de ser un element per a treballar conjuntament
en benefici de les veïnes i veïns. Nosaltres, com que volem fer-ho, hauríem votat a
favor d'una moció si per exemple haguera dit “nosaltres proposem crear una comissió
de seguiment del desplegament d'un PAI determinat, en este cas d'Edeta, on
propietaris, agent urbanitzador legalment representats, on l'Ajuntament a través dels
partits polítics i els tècnics de l'Ajuntament representats en pogueren fer el seguiment
de manera que poguérem estalviar a les veïnes i veïns maldecaps, diners i que en un
temps raonable les obres estigueren acabades”. Així ens hi hauríem sentit identificats.
Les propostes d'urbanisme han de ser propostes d'unió, de treballar per la gent de
Llíria, esta és l'opinió del Partit Socialista. Per tant, no votarem cap moció que porte a
l'enfrontament, a la divisió i sí al treball, al diàleg, al consens, a la informació i a la lluita
per una cosa que volem tots els ciutadans de Llíria, que és viure en les millors
condicions possibles. Ací sí que ens tindran, no sols el Partit Popular sinó qualsevol
partit o associació que estiga legalment representat en el nostre municipi.
-Sr. Francisco García.
La sorporesa hauria sigut que vosté estiguera a favor d'esta proposta. Quan hi ha
voluntat de fer les coses, d'atendre una petició veïnal, nosaltres no tenim cap interés
personal, sinó un interés dels veïns que ens han demanat que es puga fer a la vista
d'una possibilitat de canvi en el model de gestió. Tenim experiències en este
Ajuntament en què hi ha hagut una sèrie de negociacions amb els promotors en què
s'han canviat els paràmetres de com es portaria avant. Jo comprenc que vosté hi té
molt d'interés. És una adjudicació que té unes clàusules i que cal complir-les; però en
el primer punt el que es diu és que eixa fórmula, eixes clàusules, eixa forma de
desplegament, si en este cas l'agent urbanitzador no vol, no hi ha res a fer, perquè té
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un contracte firmat amb l'Ajuntament que cal executar, i nosaltres no podem dir res
respecte d'això, per això el que diu és que s'establisquen una sèrie de conversacions
amb l'empresa de mutu acord entre propietaris, empresa i Ajuntament; perquè una
vegada han tingut eixe procés prou polèmic, intentem que si hi ha una escletxa per on
es puga albirar una millora o una oportunitat perquè els propietaris que fan esta
proposició puguen tindre un benefici per xicotet que siga, i es pot acordar amb
l'empresa promotora, el mínim que pot fer l'Ajuntament és intentar negociar, no
demanem res de l'altre món. Està clar que si l'empresa hi diu no, tinc un contracte i hi
continue avant, no podem fer res com a Ajuntament; però el que s'està demanant és
que s'intente negociar, conversar; no demanem temporalitat, si vosté té voluntat, ho
aprova, si no la té demostra una vegada més que en este cas una part de veïns li
estan demanant una cosa que vosté no atén.
Obert el primer segon de debat per la presidència, hi intervenen:
-Sra. Elena Jiménez.
Quant a la "gran majoria", retire la paraula "gran". Continua sent majoria, perquè si
dubta del concepte de majoria, hauríem de dir que onze regidors no són majoria, un 49
enfront d'un 51; a més està en la proposta d'acord de 14 d'abril, el 49% no és majoria;
per tant, si diu que 49 és majoria, onze no ho seria. Està clar que és una majoria la
que no ho volia. Contestant a les seues preguntes, quant de temps? Depén de la
comissió de treball, vosté en l'última comissió ens va dir que ens convocaria al principi
d'octubre per fer eixa comissió de treball, i clar que treballarem entre tots. Què n'eixirà
de millor? Doncs no ho sé, un no convoca a una comissió de treball a tots els grups
amb la intenció que no isca una cosa millor; en el pitjor dels casos ens quedem com
estem. Com pot ser més beneficiosa? La idea d'una comissió de treball és que si una
proposta més econòmica, més sostenible en consonància amb models sostenibles, ha
de ser en un entorn tan protegit com és a Llíria, i que el model econòmic s'ajuste a les
necessitats tots. Crec que li he contestat a tot. Quant a parar-ho, no es tracta d'això,
les obres no començaran durant algun temps, es tracta de fer un intent de negociació
que inclús es pot fer amb consulta prèvia als veïns, convocar a tots el propietaris i
preguntar-los si volen eixa negociació amb l'agent urbanitzador, es fa de manera
consensuada. De fet, açò té el suport de més de la meitat dels veïns, si no no s'hauria
presentat. Quant al company del PSOE que diu que no donaran suport a propostes
que fomenten la desunió, precisament esta proposta intenta fomentar eixa unió,
perquè hi ha hagut una gran discrepància en el plantejament de l'inici del procediment,
¿per què hem de negar-li la possibilitat de fer-ho millor? Com ha comentat Paco, es
tracta d'un intent de negociació, veure la posició que té l'agent urbanitzador, es que no
li correspon a vosté el canvi del benefici industrial. I segon punt, no és un acord, és
senzillament una matisació sobre el que no seria un perjuí per a l'agent urbanitzador i
l'única cosa que pot aportar si s'aconseguix un model millor, que seria qüestió de
retardar-ho fins a la comissió de treball i que es traga el model, suposaria una millora
per al veí; i si no s'hi arribara a cap acord, quedaria exactament igual que estan ara.
-Sra. Reme Mazzolari.
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El grup Popular no donarà suport a esta moció. Este és un procés establit legalment
que té uns terminis i un contracte que obliga les parts, i no hi ha cap raó per a pararho; el de la majoria, tampoc, perquè, mire's els papers, li he parlat que el 49%, que
continua sent la majoria, dona suport a este procediment i només el 44 és el que s'hi
ha presentat en contra; hi ha un 7% dels propietaris que no s'hi han presentat. Mire les
xifres i no s'aprofite de 49-51, no és així, sempre hi ha qui “no sap, no contesta”, i en
este cas és el 7%; per tant, no és una majoria la que està en contra d'este
procediment. Respecte que és una decisió veïnal, és clar, ho demanen els veïns a
l'Ajuntament, i l'Ajuntament està per a plantejar solucions, per a resoldre els problemes
dels veïns i per a atendre les seues demandes, i és el que hem fet portant avant este
procés. Els he preguntat ¿parar què i per què? Una vegada més, Sr. García, demostra
que no té resposta perquè no m'ha contestat en la seua intervenció, però li dic que
parar no és una solució, no és un benefici per als veïns. Els demane reflexió i
responsabilitat, crec que els grups polítics serem capaços de consensuar un model
d'urbanitzar. Vosté ha dit en la seua intervenció que potser no ho aconseguirem.
Pense a priori en positiu, espere que ho aconseguirem, serà un èxit de tots nosaltres,
sense excepció, però servirà per a futures urbanitzacions. Quant a la intervenció del
company del PSOE, he de dir-li que estic d'acord amb vosté que no ha de ser un
element de lluita política, ho vaig dir quan els vaig demanar que treballàrem
conjuntament en un model, els problemes dels veïns no són per a fer demagògia
política en este ple, jo no entraré en eixe joc i arreplegaré la seua aportació de muntar
una comissió de seguiment de les obres, seria una aportació més de les que vosté
farà en esta línia de treball que hem obert, però atés que l'ha feta en el ple i és una
proposta constructiva, done per fet que treballarem en eixa línia i que m'ha paregut
molt positiva l'aportació. Des del Partit Popular continuarem treballant per les
urbanitzacions, pels veïns de Llíria, i no pararem el desplegament urbanístic, no
pararem Llíria.
-Sr. Alfred Rodilla.
Ens congratulem perquè la nostra proposta parega positiva a l'equip de govern. És
sempre el nostre tarannà en temes urbanístics tant en l'oposició com en els anys que
hem estat en el govern, sempre hem sigut responsables en este tema. He de dir-li que
esperem que tot el que parlarem ho fem d'urbanisme en general, de tota la ciutadania
de Llíria, crec que ens ho agrairan tots els veïns i veïnes. Quant al que ha comentat la
companya de MOVE, efectivament, quan ha dit que esta moció no crea divisió, estic
totalment en desacord amb la seua opinió, perquè efectivament quan en un grup de
propietaris hi ha un 40% contra 50%, malament; quan les propostes busquen
decantar-se cap a un quaranta o cinquanta per cent, malament; les propostes de
l'Ajuntament han de ser per treballar-les per al conjunt de la ciutadania. Per als qui hi
estan d'acord i els qui no.
Per això, no hi podem votar a favor; nosaltres busquem el consens i no la divisió.
Esperem que en el futur es treballe amb coherència, que és el que nosaltres
demanem.
-Sr. Francisco García.
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Nosaltres no volem parar res, però tampoc no volem que es traguen tants diners als
veïns. Cal buscar unes altres fórmules.
Treballarem en positiu buscant el màxim consens. Totes les propostes que portem al
ple estan recolzades per un sentiment veïnal plasmat pels tres grups que les hem
firmades. Seria una bona manera que igual que hem fets pròrrogues en altres
actuacions, ara també hi podem fer una parada temporal, sempre que ho permeta el
promotor.
Cal atendre tots els veïns, per tant, atendrem la petició veïnal de conversacions amb la
promotora.
-Sra. Elena Jiménez.
M'alegre que la regidora d'Urbanisme comence a pensar en positiu, almenys en la
seua segona intervenció, perquè en la primera ha deixat clar que no esperava res de
la comissió de treball.
Jo pense en positiu i crec que eixa comissió s'ha creat amb les millors intencions per a
traure un millor model d'urbanització. No es tracta de paralitzar res ja que encara falten
mesos perquè s'inicie l'obra. Hi ha temps necessari per a preguntar als veïns i baremar
la posició de l'agent urbanitzador, però veig que no li interessa.
Si els problemes i les inquietuds dels veïns no es porten al ple, hi portarem
celebracions i homenatges.
No es tracta de parar el desplegament urbanístic sinó que hi haja un model millor
proposat per vosté i que es puga aplicar ara mateix. Ja n’hi ha prou de tòpics com que
“els veïns de les urbanitzacions no volen urbanitzar, què vol esta gent?, que els ho
pague el poble?, volem que es convertisquen en una barri més de Llíria.”
Ja en som un barri més. Es vol urbanitzar de manera que es puga pagar i que l'entorn
siga amigable i sostenible, perquè els qui han de viure allí són els veïns.
Que esta proposta es porte als veïns i s'inicie una negociació, i que se sospese quina
és la posició de l'agent urbanitzador davant d'eixa negociació.

16.- MOCIÓ DE JOSÉ RICARDO ESCOBEDO LACRUZ DE SUPORT PERQUÈ EL
CORREDOR MEDITERRANI ENTRE A FORMAR PART DEL NUCLI CENTRAL DE
LA XARXA TRANSEUROPEA DE TRANSPORTS COM A PROJECTE PRIORITARI.
Es procedix al debat i a la votació de la moció que es transcriu a continuació i que,
amb l’acceptació prèvia del regidor proponent, incorpora les propostes formulades
durant el debat pels grups polítics:
“Reunida la Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies
amb data 5 de setembre de 2011, aprova per unanimitat la proposta de “Moció de
suport perquè el Corredor Mediterrani entre a formar part del nucli central de la Xarxa
Transeuropea de Transports com a projecte prioritari”, amb l’acord de fer-ne la
remissió a totes les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a l’aprovació i a fi
que manifesten el seu suport a esta moció basant-se en:
El 30 de juny va eixir a la llum la proposta de pressupost remesa per la Comissió
Europea al Consell i al Parlament, que mostra els projectes que serien finançats amb
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les perspectives financeres 2014-2020 COM (2011) 500/2. En esta trobem la
informació relativa al desenrotllament ferroviari a la península ibèrica, en què han sigut
inicialment inclosos els següents trams, tot deixant-hi fora el tram (Algesires-València):
*Algesires – Madrid: Estudis en marxa, les obres començaran el 2015 i hauran d’estar
completades el 2020;
*Connexió ferroviària València - Tarragona - Barcelona: Construcció prevista entre
2014 i 2020;
*Barcelona – Perpinyà: Treballs en marxa. Es completarà abans de 2015.
Al setembre de 2011 hauran de publicar-se les whitelines fruit de la revisió de les RTET, que haurà de presentar la Comissió Europea, en què s’inclouran els projectes que
seran cofinançats per la CE fins a 2030. Per als nostres interessos, la Comissió hauria
d’incloure ací el tram restant del Corredor Mediterrani (Algesires –València).
Segons els estudis del Ministeri de Foment, el Corredor Mediterrani (Andalusia,
Múrcia, C. Valenciana i Catalunya) és un eix que potenciarà el rol d’Espanya com a
plataforma logística internacional, i connectarà els nostres productes i passatgers amb
la resta d’Europa.
A més, contribuirà al canvi de model productiu, millorarà la qualitat i la fiabilitat del
transport de mercaderies i reduirà el cost per unitat transportada.
Consolidarà una xarxa bàsica de nodes i instal·lacions logístiques eficients i hi
millorarà els accessos ferroviaris. El Corredor Mediterrani discorrerà al llarg de quasi
1.300 quilòmetres per quatre comunitats autònomes (Catalunya, València, Múrcia i
Andalusia), i aglutinarà així pràcticament la meitat de la població espanyola i el 40%
del PIB, la meitat del valor de la producció agrària nacional, el 55% de la producció
industrial, el 60% de les exportacions, el 70% del turisme, el 60% del tràfic terrestre de
mercaderies i el 65% del trànsit marítim. En el corredor es localitzen cinc de les deu
àrees metropolitanes més importants d’Espanya.
D’altra banda, promourà la intermodalitat amb altres mitjans de transport, i en
particular amb el transport marítim,i millorarà els accessos ferroviaris als ports. Cal
destacar que tres dels quatre ports més importants d’Europa quant al tràfic de
contenidors estan al litoral mediterrani. Així mateix, el noranta-un per cent dels
contenidors que es mouen en tot el territori nacional també es produïxen precisament
al voltant d’esta infraestructura.
Augmentarà la competitivitat del transport ferroviari de mercaderies i possibilitarà la
circulació de trens de major longitud (750m).
Incrementarà la participació del ferrocarril, ja que multiplicarà per més del doble la
quota global del ferrocarril en el transport de mercaderies, en consonància amb els
objectius del PEITFM.
Connectarà i donarà accés als grans nuclis urbans del corredor amb una línia d’alta
velocitat per a transport de viatgers.
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Dotarà el corredor d’unes infraestructures i instal·lacions ferroviàries que garantisquen
la continuïtat dels itineraris i la màxima seguretat.
L’objectiu final i principal és la competitivitat de la nostra economia amb un transport
més eficient i fiable i d’enfortir la cohesió social i territorial, amb una millora de la
qualitat. Assegurar una adequada continuïtat amb l’accessibilitat i el desenrotllament
regional. Impulsar la intercomunicació amb altres corredors ferroviaris nacionals i
europeus. Incrementar la quota i la coordinació entre les distintes formes de transport.
Contribuir en definitiva amb un sistema de transport més eficient, competitiu i
sostenible.
És per això que presentem a consideració, debat i aprovació del Ple, l’ACORD
següent:
1. Sol·licitem que s’eleve a la Comissió de la Unió Europea i al Ministeri de Foment la
necessitat d’incloure en les Xarxes Transeuropees de Transport (RTE-T) prioritàries el
Corredor Mediterrani complet, des de Cadis/Algesires-Màlaga-Granada-Almeria/Múrcia/Cartagena-Alacant-València-Castelló-Tarragona-Barcelona-Girona-frontera
francesa.
2. Comunicar este acord a la presidenta de la FVMP, així com als grups parlamentaris
amb representació en el Congrés i el Senat.”
Sotmesa a votació la moció, el ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
ÚNIC.- Aprovar la moció transcrita.
Abans del debat i de la votació d’este assumpte, la Sra. Inmaculada Riera i la Sra.
Concepción Igual s’absenten momentàniament de la sessió.

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

Exposa la moció el Sr. José R. Escobedo.
La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, amb data 5 de setembre de 2011,
aprova per unanimitat la proposta que hui portem com a moció després de la decisió
en la Comissió Europea de no incloure en els pressupostos el tram complet del
corredor mediterrani. Pensem que és molt important per al desenrotllament econòmic
no sols de la Comuidad Valenciana sinó de tot Espanya.
Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sr. Javier Zaragozá.
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Votarem a favor de la proposta, ja que estem d'acord amb tot el que supose pressió
perquè es duga a terme este pla d'inversions en l'eix mediterrani. És evident que
comptarem amb la pressió que exercirà el Ministeri de Foment, com ha declarat els
últims dies inclús la secretària d'Infraestructures. Al seu torn, ens alegrem que s'hagen
adonat del necessitat, ja que l'any 2002 no ho considerava així quan va tindre l'ocasió.
M'agradaria modificar el punt 2 perquè també es faça extensiu a tots els grups polítics
amb representació en el Congrés dels Diputats, i se'ls faça arribar la nostra postura.
- Sr. Francisco García.
Des de Compromís pensem que és un eix importantíssim per al desenvolupament
econòmic de les comunitats a què afecta. Està clar que l'any 2002 es va apostar més
per l'eix València-Madrid en què al final s'ha demostrat que alguns trams com per
exemple el de Toledo-Albacete ha sigut un desastre.
Per a la gent que vivim al mediterrani tenim clar que este eix és primordial.
Possiblement si el tinguérem en marxa, l'índex de desocupació no el tindríem tan
elevat.
Sol·licitem que s'eleve a la Comissió de la Unió Europea i al Ministeri de Foment la
necessitat d'incloure com a eix exclusiu per a l'Estat espanyol en les Xarxes
Transeuropees de Transport (RTE-T) prioritàries el Corredor Mediterrani, i descartar-hi
qualsevol altre eix. Si el Partit Popular i el Partit Socialista ho tingueren clar ho tindrien
en el seu programa.
-Sr. José R. Escobedo.
Coincidim en la importància del Corredor Mediterrani, que siga la Comissió Europea la
que incloga el tram Algesires-València en concret, perquè som conscients del que
implica econòmicament per a la Comunitat Valenciana i per a Espanya. Quant a les
afirmacions que l'any 2002 el Partit Popular no ho va tindre en compte, he de dir-los
que, de subvencions rebudes d'Europa, mai no se'n van rebre tantes com en el govern
de José Mª Aznar. Mai no s'ha tingut més pes específic a Europa i al món, reconegut
per tots menys per aquells qui no volen veure, en concret els membres de l'oposició,
que en el govern del Partit Popular.
Discrepe amb el Sr. García, ja que nosaltres tenim una vocació de regió i una vocació
de nació. Per tant, no podem oposar-nos que existisca un altre corredor que puga
beneficiar una altra comunitat autònoma. Nosaltres creiem en la Nació espanyola i
considerem que és molt beneficiós per a la Comunitat Valenciana tot l'eix del Corredor
Mediterrani, no tenim per què rebutjar que altres comunitats el tinguen.
Obert el segon torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sr. Javier Zaragozá.
Sr. García, el grup Socialista és un grup inclusiu i no exclusiu, per això pensem que els
dos eixos són adequats per al desenrotllament de tot l'Estat espanyol. Respecte dels
comentaris de l'any 2002 que el govern del PP és el que més va fer, m'agradaria
emplaçar-lo perquè quan el Corredor Mediterrani arribe per a 2014-2020 s'inste per
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incrementar la indústria, ja que la política que s'està portant en este tema és prou
lamentable per a arribar a recuperar eixos barems que hem perdut en competitivitat
respecte d'altres comunitats.
- Sr. Francisco García.
Jo no sóc exclusiu sinó que hem de ser equitatius. Pensem que hem d'apostar per la
perifèria. Les xifres objectives apunten que el que s'ha de dur a terme és l'eix
mediterrani. L'Estat, i en concret el PP i el Partit Socialista, han d'apostar pel que
crearà més renda per càpita i més ocupació.
Aposte per la meua comunitat i sobretot perquè és una reivindicació històrica, per això
apostem per l'eix mediterrani de manera exclusiva.
-Sr. José R. Escobedo.
El títol de la moció: “Moció de suport perquè el Corredor Mediterrani entre a formar
part…”
Allò prioritari i allò que aprova esta moció, perquè crec que n'estem desviant l'atenció,
és que s'aprove en la totalitat per part de la Comissió Europea el finançament perquè
es desplegue el Corredor Mediterrani.
Sr. Zaragozá, no tinga cap dubte que tot el que siga beneficiós per instar el creixement
de la indústria, com ho hem fet, comptarà amb el nostre suport perquè es porte avant,
ja que al nostre partit també li preocupa molt la indústria de la Comunitat Valenciana.
No obviem que la situació de la indústria de la Comunitat Valenciana és la mateixa que
la nacional, de profundíssima crisi. Si algú ha fet alguna cosa per la indústria ha sigut
el Partit Popular. Li podria recordar qui va tancar els alts forns de Sagunt que eren un
referent a Europa.
Una vegada acabat el debat i la votació d'este assumpte, a les vint-i-una hores i quinze
minuts (21:15) l'alcalde president comunica que es fa una pausa per a descans del
debat.
La sessió es reprén a les vint-i-una hores i trenta minuts (21:30).

17.- MOCIÓ DE JOSÉ RICARDO ESCOBEDO LACRUZ PER A L’ADOPCIÓ D’UN
ACORD MUNICIPAL DE SOLIDARITAT, SUPORT, COL·LABORACIÓ I IMPULS A
FAVOR DE LA “GUARDA I CUSTÒDIA COMPARTIDA”.
Es procedix al debat i a la votació de la moció que es transcriu a continuació:
“La igualtat real i efectiva entre hòmens i dones en tots els àmbits de la vida és una
constant als països democràtics i un objectiu primordial en la construcció d’una
societat més justa i igualitària.
Igualment, la Convenció sobre els Drets del Xiquet, proclamada per l’Assemblea
General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989 i ratificada pel Regne
d’Espanya el 30 de novembre de 1990, obliga els estats a respectar el dret dels
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xiquets a mantindre relacions personals i contacte directe amb ambdós progenitors de
manera regular.
En l’actualitat, milers de ciutadans espanyols, inclosos també milers de xiquets i
xiquetes, es veuen afectats per greus problemes després de la separació o del divorci
de la parella. Segons l’Institut de Política Familiar, hui se celebren a Espanya dos
divorcis per cada tres matrimonis i s’estima que quasi la meitat dels matrimonis que es
contrauen acaben, abans o després, en divorci. Açò vol dir que la massa de població
afectada és enorme. No obstant això, les lleis que regulen les ruptures matrimonials
estan antiquades i és necessari reformar-les, perquè produïxen greus perjuís sobretot
en els menors, a qui no se’ls garantix el seu dret més elemental de continuar convivint
amb els seus dos pares de forma igualitària i alterna, i els convertix sovint en
instrument d’arma llancívola o en moneda de canvi per a obtindre considerables
beneficis materials en el procés de divorci.
Estes lleis són normes d’un passat ja llunyà, que no tenen en compte la transformació
de la societat espanyola, en la qual la dona ha aconseguit incorporar-se amb força al
mercat laboral i per tant està en condicions de mantindre la seua autonomia. Per la
seua banda, els barons han adoptat un paper actiu en la criança dels fills, s’impliquen
en la seua atenció des del naixement i es preocupen per la seua educació, el seu
benestar i el seu futur. En contra d’eixa evolució social, les normes relacionades amb
el divorci imposen a la dona l’especialització en la criança dels fills, i en conseqüència
són normes que entren en contradicció amb les polítiques d’igualtat i progrés que
pretenen fomentar i consolidar el desenrotllament professional de la dona.
En l’actualitat, l’índex de contenciosidad en la resolució de les dissolucions
matrimonials se situa en el 41%. A més, l’actual model de divorci imposa en el 92%
dels casos que els fills queden a càrrec d’un sol progenitor, mentre que l’altre passa a
tindre-hi, sovint de manera imposada, un paper secundari i sense cap rellevància, la
qual cosa amb el temps, en la majoria dels casos, comporta la desaparició d’eixe
referent en la vida del menor. La pèrdua injustificada d’un dels pares suposa un drama
per a qualsevol xiquet, drama que acaba produint desequilibris emocionals que
arrossegarà en la seua adolescència i en la vida adulta.
Les conseqüències d’este sistema adversatiu de guanyadors i perdedors, lluny de
garantir l’exercici dels drets i deures, incentiva el conflicte al si de la família, i provoca
la desaparició brutal d’un progenitor en la vida dels seus fills i dificulta enormement la
possibilitat que el divorci puga significar una oportunitat real per a refer la vida dels
adults i al mateix temps normalitzar i harmonitzar la vida dels menors amb els seus
dos pares.
Atesos criteris de drets dels xiquets, així com d’igualtat i coresponsabilitat dels
progenitors, són nombrosos els països que han introduït la “guarda i custòdia
compartida o responsabilitat parental compartida” en la seua legislació. És l’exemple
d’Alemanya, Àustria, Austràlia, Bèlgica, Canadà, Dinamarca, EUA, França, Anglaterra i
Gal·les, Itàlia, Portugal, República Txeca, Suècia, Argentina, Brasil, Colòmbia, Perú,
Puerto Rico, etc.
D’altra banda i com demostren les enquestes d’opinió publicades recentment, així com
les iniciatives legislatives aprovades en diversos ajuntaments, parlaments autonòmics,
diputacions, juntes generals i Senat, la societat actual accepta i es posiciona
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majoritàriament i clarament a favor de la “guarda i custòdia compartida”, encara a falta
d’acord entre els pares.
ACORD:
Esta corporació municipal, sempre en la seua obligació de vetlar pel millor interés dels
menors i per reivindicar i defendre els drets civils dels ciutadans adults i xiquets on són
vulnerats, acorda:
1 Considerar la figura jurídica de la “guarda i custòdia compartida” dels fills com el
major garant de l’interés superior d’estos, el qual és per damunt de qualsevol
altre, continuar compartint les seues vides en igualtat temporal, espacial i legal
amb els seus dos progenitors.
2 Considerar que la guarda i custòdia compartida constituïx un dret fonamental
dels menors, així com el recurs jurídic i familiar que de manera general assegura
la igualtat de les parts en estos processos, i impedix que un dels progenitors
s’eleve amb el monopoli exclusiu dels menors, amb el risc d’utilització i
manipulació d’estos.
3 Instar el legislador perquè modifique el Codi Civil en el sentit que este arreplegue
l’exercici de la guarda i custòdia compartida des del mateix moment en què es
presenta davant el jutjat una demanda de separació o divorci, excepte els casos
excepcionals que puguen produir-se. El Poder Judicial haurà de vetlar per este
dret bàsic dels menors.
4 Des de l’àmbit de responsabilitat municipal, esta corporació es compromet a
transmetre els valors d’igualtat i de coresponsabilitat parental que comporten la
guarda i custòdia compartida a tots els seus òrgans, i molt especialment a l’àrea
de família, igualtat i a la de servicis socials.
5 Instar les Corts Generals perquè de manera urgent aborden les modificacions
legals pertinents en el Codi Civil de manera que hi figure la guarda i custòdia
compartida com un dret del menor que s’ha d’atorgar de forma general encara
en defecte d’acord de les parts, i considerar igualment les interaccions negatives
que es produïxen amb la Llei de Violència de Gènere.
6 Que s’eleve esta moció als següents òrgans institucionals per sol·licitar-ne
l’aprovació:
• Congrés dels Diputats
• Senat
• Corts Valencianes”

Sotmesa a votació la moció, el ple de la corporació, per quinze vots a favor
corresponents als membres dels grups Partit Popular, Compromís i MOVE, un vot en
contra corresponent al membre del grup EUPV i cinc abstencions corresponents als
membres del grup Socialista,
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ACORDA:
ÚNIC.- Aprovar la moció transcrita.
------------------------------------------------------

Exposa la moció el Sr. José R. Escobedo.
L'any passat es va presentar una moció semblant a instàncies de les conversacions
que havíem mantingut amb l'associació de Llíria per la custòdia compartida.
Hem rebut una carta de la Unió Estatal de Federacions d'Associacions per la Custòdia
Compartida en la qual s'agraïx a l'Ajuntament de Llíria el fet que es duguera a terme
eixa moció.
En esta moció es fa un pas avant i s'insta el legislador perquè facen un pas cap avant
modificant el Codi Civil
Propose una esmena, que es modifiquen els òrgans a què s'ha de dirigir la moció, que
quedaran en els següents:
•
•
•

Congrés dels Diputats
Senat
Corts Valencianes.

Obert el primer torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sr. Alfred Rodilla.
Ens hi abstindrem perquè en el punt número 5 diu:”Guarda i custòdia compartida com
un dret del menor que s'ha d'atorgar de forma general”. Nosaltres entenem que no es
pot atorgar de manera general sinó que ha d'estudiar-se cada cas, sobretot quan hi ha
un conflicte entre els pares. En definitiva, el jutge ha de decidir en funció del que està
passant quina seria la millor situació per al menor.
- Sr. Francisco García.
Des de Compromís hem defés en tots els àmbits institucionals i polítics la modificació
legislativa i la generació del dret substantiu valencià per mitjà del suport de la Llei que
es va aprovar en la Generalitat Valenciana de relacions familiars de fills i filles els
progenitors dels quals no conviuen, una llei molt recent i que desplega el dret civil
valencià, a pesar que les interpretacions i recursos van coartar uns punts valencians i
que l'aprovació del nou Estatut ens facultava per a poder dur a terme eixa modificació
legislativa.
Quant a la modificació que es proposa en la moció, tenint en compte que al juliol de
2010 ja es va presentar i va votar una moció on els representants d'Iniciativa en el
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Senat, a través del grup d'Entesa, hi van votar a favor, s'insta el Govern de l'Estat a
realitzar les reformes legislatives pertinents sobre la guàrdia i custòdia compartida
perquè siga considerada com un model preferent en els casos de separació o divorci,
sempre en defensa de l'interés superior del menor, i a disfrutar d'una adequada relació
paternofilial amb son pare i sa mare. Després al setembre es tornava a presentar una
moció en el Senat que hi pretenia crear una ponència i en el termini màxim de quatre
mesos fer una reforma legislativa de la norma que facilitara esta finalitat; parlem de
gener de 2011 quan hauria d'haver estat finalitzada esta ponència. El representant
socialista en el Senat ja va dir que s'alegraven que en l'exposició de motius s'afirmara
que la custòdia compartida és la forma més idònia de la relació entre pares i fills.
La Llei tal com està hui no sols no afavorix com està la relació entre pares i fills en cas
de divorci sinó tot al contrari.
Des de Compromís creiem que és important l'experiència d'altres països europeus del
nostre entorn i d'altres comunitats autònomes que ja han avançat en este sentit. Per
això, donarem suport a la proposta presentada pel Partit Popular.
- Sra. Carmen Veses.
EU no compartix la Llei valenciana. La custòdia compartida és una solució idònia però
condemnada al fracàs perquè és una imposició. De fet atribuïx als dos progenitors de
manera general el règim de convivència amb els fills menors, sense que siga un
obstacle per a això l'oposició d'un dels progenitors o les males relacions de mediació.
La mediació és importantíssima perquè si no sempre s'afavorix una de les parts, per
això no hi donarem suport. Al seu torn, tampoc no estem d'acord amb el punt 5 com ha
dit el grup Socialista.
-Sr. José R. Escobedo.
He tingut l'oportunitat de parlar amb D. Fernando Basanta Ortega, que m'ha aclarit que
sí que s'hi tenia en compte el tema de la violència de gènere. Evidentment, si hi ha
violència de gènere no se li pot concedir.
Considere que la custòdia compartida beneficia el xiquet, per això hi votarem a favor.
Obert el segon torn de debat per la presidència, hi intervenen:
- Sr. Alfred Rodilla.
La qüestió de la violència de gènere és un cas extrem, encara que n'hi ha uns altres
casos de no tan extrems en els quals el jutge ha de prendre una decisió favorable al
menor, encara que crec que ja ho fan en este sentit.
En el punt 1: “Guarda i custòdia compartida dels fills com el major garant de l'interés
superior d'estos”. Açò caldria matisar-ho molt ja que el bé jurídic més important ha de
ser sempre la protecció del menor. Com que no veiem clars els punts d'acord, ens hi
abstindrem.
- Sr. Francisco García.
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Per descomptat que la base és la defensa del menor. També cal tindre en compte que
les denúncies per violència de gènere no són sempre amb la finalitat que havien de
ser. Cal tindre en compte quines acaben en condemna i quines no.
Nosaltres apostem per la igualtat a l'hora de la custòdia dels fills. La Llei valenciana ha
avançat, però hi quedava algun floc com és el cas del Codi Civil, que calia haver
modificat l'any 2005. El Partit Socialista en la ponència de reforma que hi va realitzar al
final de l'any 2010 arreplega tot el que hui aporta esta moció, però no s'ha dut a terme.
Donarem suport a la moció.
- Sra. Carmen Veses.
No donarem suport a la moció ja que no tenen en compte cap tipus de mecanisme de
mediació.
-Sr. José R. Escobedo.
La moció arreplega un dret fonamental i per això hi votarem a favor.

18.- MOCIÓ SOBRE LA PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LA DISTINCIÓ DE LA
GENERALITAT VALENCIANA AL MÈRIT CULTURAL A l’ATENEU MUSICAL I
D’ENSENYAMENT BANDA PRIMITIVA DE LLÍRIA.
Es procedix al debat i a la votació de la moció de Carmen Feltrer Peris, declarada en
Junta de Portaveus com a moció conjunta de tots els grups polítics, que es transcriu a
continuació i que, amb l’acceptació prèvia del regidor proponent, incorpora les
propostes formulades durant el debat pels grups polítics:
“El Consell de la Generalitat Valenciana, per mitjà de el Decret 35/1986 de 10 de maig,
modificat pels decrets 25/1994, de 8 de febrer, 255/1997, de 8 d’octubre, i 190/2003,
de 3 d’octubre, va crear la Distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural per
distingir les persones físiques, entitats o col·lectius que pels seus mèrits hagen
contribuït a destacar l’aportació de la Comunitat Valenciana en qualsevol àmbit de la
cultura.
La Banda Primitiva de Llíria va ser fundada el 1819 pel pare franciscà fra Antoni
Albarracín Enguídanos i és sens dubte la banda civil més antiga de l’Estat espanyol.
L’any 1888 concursa per primera vegada en el Certamen de València, on aconseguix
el primer premi, guardó que ha repetit nombroses vegades al llarg del temps.
Des del seu començament fins a Ia actualitat ha realitzat innumerables concerts, actes
culturals, desfilades, etc., i ha actuat pràcticament en la totalitat de les grans ciutats
espanyoles i en uns quants països d’Europa (Alemanya, Bèlgica, França, Holanda i
Suïssa), als Estats Units (Nova York i Los Angeles) i a la Xina (Beijing i Xangai).
Ha sigut dirigida, a més dels seus directors titulars, per algunes de les més
prestigioses batutes europees com Sergiu Celibidache, Désirée Dondaine, Odón
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Alonso, Rafael Früebeck de Burgos, Jan Molenar, Luis Cobos, Manuel Galduf i Jan
Cober.
Com a efemèrides més destacades en el seu historial cal ressaltar, a part dels premis
en el certamen de València, els primers premis en el certamen amb motiu de
l’Exposició de Barcelona de l’any 1929, en el Certamen de Kerkrade de l’any 1962 i
1966 i les seues gires als Estats Units amb motiu del V Centenari del descobriment
d’Amèrica, i a Xina, on ha sigut la primera i única banda espanyola que ha actuat.
Enguany 2011 la Banda Primitiva, a més d’obtindre el primer premi en la 125 edició del
Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València, ha inaugurat Ia ampliació de les
seues instal·lacions i ha dut a terme un ampli cicle d’actes culturals, per la qual cosa
estimem que la Generalitat ha de distingir una de les entitats cultural amb més arrels
en la societat liriana amb la concessió de la distinció al Mèrit Cultural.
La concessió de la distinció correspon al Consell de la Generalitat a proposta del
Consell Valencià de Cultura o de la Consellera de Turisme, Cultura i Esport.
ACORDS:
PRIMER.- L’Ajuntament de Llíria considera que en l’entitat Banda Primitiva de Llíria
confluïxen els mèrits per a concedir-li la Distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit
Cultural i, per tant, la proposa per a este nomenament.
SEGON.- Notificar el present acord a la Federació de Societats Musicals de la
Comunitat Valenciana i a l’Ajuntament de València, i demanar-los-hi l’adhesió.
TERCER.- Notificar el present acord al president del Consell Valencià de Cultura, a la
Consellera de Cultura i Esport i a la Conselleria de Governació, i demanar-los el suport
a la proposta aprovada per l’Ajuntament de Llíria.
QUART.- Traslladar la present moció a l’Ateneu Musical i d’Ensenyament Banda
Primitiva 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. José L. Pérez.
El Consell de la Generalitat Valenciana, per a la celebració del 9 d'Octubre, entre
altres coses va crear la Distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural per
distingir les persones físiques, entitats o col·lectius que pels seus mèrits hagen
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contribuït a destacar l'aportació de la Comunitat Valenciana en qualsevol àmbit de la
cultura.
Enguany, 2011, la Banda Primitiva, a més d'obtindre el primer premi en la 125 edició
del Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València, ha inaugurat Ia ampliació de
les seues instal·lacions i ha dut a terme un ampli cicle d'actes culturals, per la qual
cosa estimem que la Generalitat ha de distingir una de les entitats cultural amb més
arrels en la societat lliriana amb la concessió de la distinció al Mèrit Cultural.
Volem fer constar que l'adhesió se sol·licite a la Federació de Societats Musicals de la
Comunitat Valenciana i a l'Ajuntament de València.
- Sr. J. Salvador Oliver.
Voldria afegir que l'acord s'envie a la Conselleria de Governació, ja que és la
competent en matèria de societats musicals, ja no ho és la Conselleria de Cultura,
encara que esta atorgue el mèrit.
- Sr. José L. Pérez.
Estic d'acord d'afegir-hi la Conselleria de Governació.

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.
I 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 L’ESTAT D’EXECUCIÓ
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2011.

DEL

PRESSUPOST

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, es trasllada als 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 30-06-11:
a) Informe d’Intervenció.
b) Estat d’execució del pressupost de gastos.
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c) Estat d’execució del pressupost d’ingressos.
d) Evolució del resultat pressupostari.
e) Estat de la Tresoreria.
El ple de la corporació en queda assabentat.

DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL COMPLIMENT
DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 DE MESURES DE LLUITA
CONTRA
LA
MOROSITAT
EN
LES
OPERACIONS
COMERCIALS,
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2011.
La Comissió Informativa d’Economia, Hisenda, Promoció Econòmica, Recursos
Humans i Especial de Comptes quedà informada del contingut de l’informe trimestral
sobre el compliment dels terminis previst en la Llei 15/2010, corresponent al període
de l’1 d’abril al 30 de juny de 2011, el contingut literal de la qual es transcriu a
continuació:
Informe d’Intervenció–Tresoreria
Assumpte: Informe trimestral sobre el compliment dels terminis
prevists en la Llei 15/2010
Període de referència: De l’01/04/2011 al 30/06/2011
Data de referència:
30/06/2011

I.

Normativa aplicable
$ Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’establixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.
$ Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector

Públic.
$ 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
$ 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 va ser 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 com a objectiu corregir desequilibris
i aprofitar les condicions de les empreses a fi d’afavorir la competitivitat i aconseguir un
Secretaría General
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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 a 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 a tots els nivells de
l’Administració i de l’establiment d’un nou registre de factures en les administracions
locals.
III. 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, 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.
4.Sense perjuí que se’n faça la possible presentació i el debat en el ple de la
corporació local, el dit informe haurà de remetre’s, en tot cas, als òrgans
competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit
territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus
respectius estatuts d’autonomia, tinguen atribuïda la tutela financera de les
entitats locals. Els dits òrgans podran igualment requerir la remissió dels
esmentats informes.”
2. Vist l’article 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 dels documents justificatius respecte dels quals hagen transcorregut més de
tres mesos des que se n’haja fet 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 s’hi hagen presentat i els agruparà segons l’estat de
tramitació.”
3. Vists els terminis de pagament establits en la Disposició transitòria huitena de
la Llei 30/2007, afegida per la Llei 15/2010:
“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.
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Des de l’entrada en vigor d’esta disposició fins al 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’obres o
dels corresponents documents que acrediten la realització total o parcial
del contracte.
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.
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”.
Per tant, el termini de pagament per a l’any 2010, es fixa en 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.
4. Vista la Disposició transitòria primera de la Llei 15/2010 relativa a “l’aplicació
als contractes”, en què 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.
5. Vist que ha sigut publicada pel Ministeri d’Economia i Hisenda una “Guia per a
l’elaboració dels informes trimestrals que les entitats locals han de remetre al
Ministeri d’Economia i Hisenda en compliment de l’article quart de la 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”.
Analitzada la guia anterior, en concret quant al detall del contingut dels
informes trimestrals, cal realitzar les consideracions següents:
• En primer lloc, si bé entenem que la guia no té caràcter normatiu, i no és
l’aplicació de compliment obligatori, és intenció dels firmants del present
informe incorporar a este tota la informació continguda en la dita guia.
• En segon lloc, no obstant això, es dóna una impossibilitat tècnica
d’incorporar en el present informe totes les dades contingudes en la dita
guia, fonamentalment les relatives als períodes mitjans de pagament i
interessos de demora. Esta impossibilitat tècnica ve donada per la noadaptació total del sistema informàtic, així com a l’existència de certes
deficiències detectades en els informes existents per al càlcul dels períodes
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mitjans de pagament; adaptacions i deficiències que estan sent objecte
d’esmena per part de l’empresa subministradora del sistema informàtic
mencionat.
• Finalment, quant a la remissió de la informació continguda en la guia per
mitjà de tramitació telemàtica a través de l’Oficina Virtual per a Coordinació
Financera amb les entitats locals, del Portal del Ministeri d’Economia i
Hisenda, s’apunta la impossibilitat de realitzar la remissió per les mateixes
raons que les exposades en el paràgraf anterior. Una vegada les aplicacions
informàtiques estiguen adaptades i permeten extraure la informació tal com
arreplega la guia del MEH, es procedirà a fer-ne l’enviament a través de
l’Oficina Virtual.

IV. Consideracions tècniques
A.

Informe d’Intervenció núm. 55/2011

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 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 dels 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 s’hi hagen presentat agrupant-los segons l’estat de tramitació.”
La Intervenció, com a òrgan responsable, a través del registre informàtic de
l’aplicació comptable procedirà a fer el 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 haguera transcorregut un mes des de
l’anotació en el registre de la factura o del document justificatiu sense que l’òrgan
gestor haguera procedit a donar el vistiplau i/o la conformitat per a tramitar
l’expedient oportú 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 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
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28/02/2011, el quart de data 31/03/2011 i l’últim realitzat de data 30 de juny de
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, i els de 30 d’abril i 31 de maig d’enguany, a causa del canvi
dels responsables polítics de la corporació després de les eleccions locals del
mes de maig.
1.

Respecte de la data d’inici de còmput del termini d’inici de l’expedient de
reconeixement de l’obligació 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.
2.

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 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.

3.

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 que s’hi establix,
s’emet el present informe pel període comprés entre el 01/04/2011 i el
30/06/2011, segon trimestre natural de 2011.

B.

Informe de Tresoreria núm. 19/2011
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 4.3 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 trobe 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 5.4 de l’esmentada Llei, en cas d’incomplir-se els
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terminis esmentats per la norma sense haver-se 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 de 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.

V.

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 l’últim dia del període de referència que corresponga, relatives
a factures en què s’incomplisca el termini de pagament, que té un
termini màxim de 60 dies per a les factures presentades o certificacions
emeses fins al 7/07/2010, data d’entrada en vigor de la llei, de 55 dies
per a les factures presentades des del 07/07/2010 fins al 31/12/2010 i de
50 dies per a les presentades des del 01/01/2011 fins al 31/12/2011. En
tot cas, s’inclouen en el present informe totes les obligacions
reconegudes de factures en què, amb data de referència arreplegada en
l’encapçalament de l’informe, s’haja incomplit el mencionat termini
màxim de pagament de 60, 55 o de 50 dies, segons els casos.

5.

El present informe es realitza amb data de referència 30/06/2011,
segons s’establix en les bases d’execució de pressupost vigents.

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:
A. Informe d’Intervenció núm. 55/2011
Ateses les consideracions anteriorment exposades, i segons les dades que hi
ha al departament d’Intervenció Municipal, les factures registrades des del
07/07/2010 fins al 30/06/2011, sense que s’haja pogut reconéixer l’obligació
pressupostària en un termini màxim de tres mesos, amb data de referència de
l’informe arreplegada en l’encapçalament en els capítols 2 i 6 del pressupost de
l’Ajuntament, posseïxen del detall següent:

Codi

Àrea

Codi fact

Núm. factura

Data de
Descripció
registre

E
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ALCALDIA
59769
59979

21100746
201024

40612

REPARACION VEHICULO V-9708-GN -BRIGADA
MONTES Y CAMINOS-

40412

FIESTA EVANGUELICA ASOCIACION GUITANA 20
EQUIPO DE SONIDO , 700 SILLAS PVC Y PORTES

11

40631

ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA N/S
AKA3075244 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
EXPTE 14/08 -CULTURA-

10

2

DEPORTE

59954
ESCUELA TALLER,
FOMENTO EMPLEO

10/1659
0

59001

1957

40581

PUBLICACION REPORTAJE FITUR 2011 EN
REVISTA DIGITAL MAICA DURANTE EL MES DE
FEBRERO 2011

59458

V99419

40602

CONSUMO EXTRA DE VASOS PLAN AHORRO TALLER DE EMPLEO EDETA-

6

40602

PLAN DE AHORRO E HIGIENE Y MANTENIMIENT
CON OZONO -TALLER DE EMPLEO EDETA-

6

1

59459
INTERIOR Y SERVIC

V103616
0

59989

17110320

40631

HONORARIOS POR TRAMITACION RECURSO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUM. 112/09
CONTRA ISABEL VERDEGUER

55341

580

40388

32 PLACAS H-750-2 C / ESTUCHE-40ANIVERSAR
IGLESIA EVANGELICA DE FILADELFIA-2010

55475

FAB20949

40398

ALQUILER SANITARIO PORTATIL
***MEMORANDUM***

I
ALCALDIA
85

1

CULTURA

57717

N 210109

40511

ROYALTIES PERIODICOS DEL 01/11/2010 AL
01/11/2012 Y LICENCIA USO ANUAL DEL 01/11/20
AL 01/11/20120 -BIBLIOTECA-

59230

98993025

40589

DERECHOS DE AUTOR SINFONICOS EL 18 DE
SEPTIEMBRE DE 2010

76

4

INTERIOR Y SERVIC

56804

CI0345686705

40451

CONSUMO MENSUAL DE 66 LINEAS TELEFONIA
MOVIL PERIODO DE FACTURACION 05/05/10 AL
04/06/10 ****MEMORANDUM****

56225

100820605

40441

3 COMIDAD BUFFET Y VARIOS EL 22/08/10 PROTECCION CIVIL- ****MEMORANDUM****

56227

100820635

40441

3 COMIDAS BUFFET Y VARIOS EL DIA 29/08/10 PROTECCION CIVIL- ***MEMORANDUM***

56231

100969174

40441

10 MENUS CAFETERIAS Y VARIOS EL DIA 14/09/
PROTECCION CIVIL- ***MEMORANDUM***

56232

100969173

40441

11 BOTELLINES DE AGUA DE 0.50 L. -PROTECCI
CIVIL- ***MEMORANDUM***

56233

100969172

40441

10 BOTELLINES DE AGUA DE 0.50 L. -PROTECCI
CIVIL- ***MEMORANDUM***

56234

100920717

40441

2 MENUS BUFFET Y VARIOS EL DIA 19/09/10 PROTECCION CIVIL- ***MEMORANDUM***

59383

110121749

40583

5 COMIDAS BUFFET -PROTECCION CIVIL*MEMORANDUM*

37

SEGURIDAD
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MENÚ-BUFFET Y VARIOS-PROTECCIÓN CIVIL-

0
LAVADO CONTENEDORES DE URBANIZACIONES
LAVADO CONTENEDORES R.S.U EN EL CASCO
URBANO **MEMORANDUM**
LAVADO CONTENEDORES DE URBANIZACIONES
LAVADO CONTENEDORES R.S.U EN EL CASCO
URBANO **MEMORANDUM**
9ª CERTIFICACION POR EL CONTRATO DE
SERVICIO DE OFICINA MUNICIPAL DE
INFORMACION Y ASESORAMIENTO GESTIN
INDIRECTA URBANI
LAVADO CONTENEDORES DE URBANIZACIONES
LAVADO CONTENEDORES R.S.U EN EL CASCO
URBANO **MEMORANDUM**
4 LAVADOS CONTENEDORES DE
URBANIZACIONES Y 2 LAVADOS DE
CONTENEDORES DE CASCO URBANO
**MEMORANDUM**

55052

FACT100016

40365

55514

FACT100019

40399

55814

63

40421

56087

FACT100023

40433

56683

FACT100026

40464

57498

FACT100029

40489

59205

02422 K/2010

40584

2 LAVADOS CONTENEDORES EN EL CASCO
URBANO
HONORARIOS Y GASTOS DUPLIDOS EN
ESCRITURA ACTA DE PRESENCIA EN LA OFICIN
AMIGU **MEMORANDUM**

125

9222

4

9222

461

126

114

L
CULTURA

62698

1/2011

40623

ASISTENCIA COMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL
VIENTO MADERA DEL CONCURSO
INTERNACIONAL DE JOVENES INTERPRETES EL
DE MARZO DE 2

59184

2011003566 C

40583

SUSCRIPCION A TODAY -BIBLIOTECA MUNICIPA

2

59519

21100700

40605

REPARACION VEHICULO V-9708-GN -BRIGADA D
MONTES Y CAMINOS-

2

59930

21100447

40630

REPARACION VEHICULO 1739-FSN -BRIGADA DE
RESIDUOS SOLIDOS-

35

59910

1286

40624

DISPLAY TAMAÑO 125X205 CM CON IMPRESION
LONA ANAGRAMA AYUNTAMIENTO DE LLIRIA

244

60152

110382451

40632

ALMUERZOS Y VARIOS-ALCALDIA-

59598

42

40609

DISTRIBUCION DE 3.500 REVISTAS EN LLIRIA

2

PRC
CULTURA

REC
ALCALDIA

URBANISMO Y
ARQUITECTURA

S
ALCALDIA

COMUNCIACION
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DISTRIBUCION DE 3.000 REVISTAS EN LLIRIA

32
4795

En relació amb les factures registrades pendents del reconeixement de l’obligació en la
taula anterior, cal realitzar les consideracions següents:
• Amb data de realització de l’informe no s’ha arribat a reconéixer l’obligació de les
factures referides per sis motius. El primer dels blocs d’estat de factures, estat “E”,
enviat a l’àrea gestora. El segon dels estats, estat “L”, és a dir factures amb
incidències de les àrees gestores. Estat “L”, comptabilització pendent. Estat “PRC”,
aprovació en el decret següent. Estat “REC”, es corresponen amb factures sense
consignació pressupostària d’exercicis tancats. I l’últim dels estats, “S”, es corresponen
amb factures sense consignació pressupostària de l’exercici corrent.
• Sobre les factures amb incidències, estes hauran de ser esmenades per les àrees
gestores de forma prèvia al reconeixement de les obligacions. Ja s’han mantingut
reunions amb distints departaments per procedir-ne a l’esmena i a la tramitació.
• Sobre les factures en estat “REC” i “S” sense consignació pressupostària, s’han de
dotar de consignació pressupostària de manera prèvia a la comptabilització, amb
independència de les conseqüències de realitzar gastos sense consignació.
• El volum d’obligacions reconegudes relatives a relacions comercials, capítols 2 i 6,
gestionades durant el període de referència, de l’1 d’abril al 30 de juny de 2011, ha
sigut d’1.397.937,48, i les factures registrades i no conegudes suposen el 2,42 % del
total.

S’adjunten al present informe les relacions 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. 19/2011
Ateses les consideracions anteriorment exposades, i segons les dades facilitades per
la Unitat de Comptabilitat, les obligacions reconegudes i vençudes 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:
N. d’obligacions
1.242 factures

Dies de demora mitjana
ponderada
43,60 dies

Import obligacions (€)
1835322,96

S’adjunten al present informe la relació resum i la relació de detall de factures
comptabilitzades pendents de pagament amb data de referència de l’informe.
En relació amb les obligacions reconegudes pendents de pagament arreplegades en la
taula anterior, cal realitzar les consideracions següents:
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•

El volum de pagaments gestionats durant el període de referència, sobre
obligacions reconegudes relatives a relacions comercials, ha sigut
aproximadament d’1.398.087,01 euros.

•

Això, sense tindre en compte la resta de pagaments gestionats no
corresponents a relacions comercials com són, fonamentalment, els pagaments
de nòmines, pagaments de seguretats 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
2.848.687,8 euros, suposa la demora en el pagament per les raons exposades
d’un 43,22% sobre el total de les obligacions reconegudes pagades durant el
període de referència.

•

Per la seua banda, cal destacar que, amb data de la firma de l’informe, de les
factures anteriorment assenyalades pendents de pagament la data de
realització de l’informe, queden pendents de pagament factures per import de
152.602,57 euros.

•

Finalment, cal reiterar la impossibilitat tècnica d’incorporar al present informe
els períodes mitjans de pagament de tots els imports pendents de pagament la
data de referència de l’informe, tant els que complixen els terminis com els que
els incomplixen, així com els períodes mitjans de pagament dels pagaments
realitzats el trimestre.

VI. Sense perjuí que se’n faça la possible presentació i 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, n’informem en descàrrec de la
nostra comesa.
El ple de la corporació en queda assabentat.

DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 1897/2011 RELATIU A LA
SUBSTITUCIÓ DE L’ALCALDE PER VACANCES ESTIVALS.
DECRET D’ALCALDIA núm. 1897/2011
Assumpte: Substitució de l’alcalde per vacances estivals
Vista la resolució 1723/2011, de 14 de juliol, per la qual es determina la substitució de
l’alcalde per vacances estivals.
Vist que és necessari modificar la dita resolució atés que l’alcalde disfrutarà de
vacances fins al 29 d’agost de 2011.
Vist que l’art. 47 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per mitjà de RD 2568/1986 de 28 de novembre disposa que
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“correspon als tinents d’alcalde, com a tals, substituir en la totalitat de les seues
funcions i per l’ordre del seu nomenament, l’alcalde, en els casos d’absència, malaltia
o impediment que impossibilite este per a l’exercici de les seues atribucions, així com
exercir les funcions de l’alcalde en els supòsits de vacant en l’alcaldia fins que en
prenga possessió el nou alcalde”.
Vista la resolució d’esta alcaldia per la qual es designen tinents d’alcalde.
Per tot això, i de conformitat amb el que disposa l’art. 21.1 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
RESOLC
PRIMER.- Delegar les atribucions de l’alcaldia per absència del titular en el tercer
tinent d’alcalde, Juan Salvador Oliver Castellano, entre els dies 22 i 28 d’agost de
2011.
SEGON.- Notificar el present acord a la persona designada.
TERCER.- Publicar anunci de la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província.
QUART.- Donar compte al ple de la present resolució en la primera sessió que
celebre.
El ple de la corporació en queda assabentat.

DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA I DELS REGIDORS
DELEGATS DELS MESOS DE JULIOL I AGOST.
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 pels regidors delegats corresponents als mesos de:
$ Juliol de 2011, que comença amb la resolució 1.607, de data 1 de juliol, dictada per
l’alcalde, relativa a “acceptació de la renúncia d’oficial interí de la Policia Local”, i
finalitza amb la resolució 1.870, de data 29 de juliol, dictada per l’alcalde, relativa a
“delegació d’emissió del vistiplau en certificats d’empadronament”.
$ Agost de 2011, que comença amb la resolució 1.871, de data 1 d’agost, dictada per
la regidora de Servicis, relativa a “autorització de canvi de titularitat de dret funerari”,
i finalitza amb la resolució 1.968, de data 26 d’agost, dictada per l’alcalde en
funcions, relativa a “estimar fraccionament de rebuts ExpGtrib505-11”.
El ple de la corporació en queda assabentat.
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PRECS I PREGUNTES
1.- Contestació a la pregunta formulada pel regidor Sr. Rodilla en el Ple de 21 de
juliol de 2011.
Per part del Sr. alcalde s'informa que no en donarà en eixe moment cap explicació, ja
que durant els mesos de juliol i agost s'han presentat en l'Ajuntament una sèrie de
recursos. Al seu torn, informa que el tècnic no ha tingut temps de solucionar-los, amb
la qual cosa s'intentarà donar totes les explicacions possibles en les comissions del
mes d'octubre.
2.- Pregunta formulada per escrit per part del regidor Sr. Rodilla sobre els gastos
ocasionats a l'Ajuntament de Llíria en la Jornada Mundial de la Joventut Madrid
2011 i les partides pressupostàries que hi han sigut imputades.
- Sr. alcalde.
L'Ajuntament ha rebut escrits en els quals se'ns agraïx la bona organització i l'acollida
que han tingut els més de 300 pelegrins de Bielorússia durant el temps que han estat a
Llíria abans de partir cap a Madrid. Hi han col·laborat també l'Església Catòlica i
particulars. Per tant, els gastos de l'Ajuntament de Llíria hi han sigut zero. En les
“Al·leluies” que hi ha a les parròquies s'especifica quines entitats hi han col·laborat.
Els pelegrins eren jóvens de prop de 20 anys i han estat encantats d'estar a Llíria, i
creiem que el nom de Llíria el pregonaran on vagen.
- Sr. Rodilla.
M'he estranyat de la seua contestació a la meua pregunta, ja que vosté s'ha excusat
amb el fet que s'hi han presentat uns recursos. Espere que en la comissió ens donarà
informació sobre allò que se li pregunta. Hi ha unes publicacions dels propietaris de la
ST-1, no obstant això jo em fie més de la paraula del Sr. alcalde, però quan ens en
done la informació, cosa que vosté no ha fet. El que sí que li pregaria és que ens
contestara les preguntes, per això no ens quedem satisfets amb la contestació que
vosté ens ha donat.
Quant a la pregunta que hem realitzat per escrit, vosté ha dit que han disfrutat d'uns
servicis, açò suposarà una quantitat econòmica. Ens agradaria que hi haguera una
resposta responsable.
- Sr. alcalde.
No li ho valoraré. Vosté té les mateixes dades que jo per a poder valorar el que suposa
haver gastat la piscina municipal, el pavelló vell… Estic molt satisfet del que s'ha pogut
col·laborar. L'agraïment d'estes persones val més que tot el que puguen haver gastat a
Llíria.
- Sr. Rodilla.
Hi ha uns servicis tècnics de l'Ajuntament que ho poden valorar, no se li demana que
ho valore vosté personalment. La gent el que vol saber és si s'hi han destinat alguns
diners de forma indirecta. Nosaltres estem contentíssims que hagen vingut a Llíria i
que el JMJ haja sigut un èxit mundial.
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- Sr. alcalde.
No ho valoraré. És el mateix que quan se li deixa el camp de futbol a un poble veí, és
un tracte especial que no valore perquè som solidaris.
- Sr. Escobedo.
No sé quina és la finalitat de la pregunta, ja que li ho han dit: partida pressupostària
utilitzada per al JMJ, zero. Si vosté considera que és un cost rebre els pelegrins el
dijous a la vesprada, en què aprofitant el mercat no hi ha cotxes, això no hi ha tècnic
municipal que ho valore.
El menjar venia d'una empresa de càtering que portaven les parròquies de Llíria al
municipi. La beguda la pagava l'església de l'Assumpció, les paelles que es van fer
van ser realitzades per persones que va buscar el Sr. alcalde, i estes es van menjar al
parc de Sant Vicent. Jo mateix vaig dir al coordinador de la Brigada de Residus que
portara més contenidors al parc de Sant Vicent. Valore vosté este cost.
Li pregue que passe pel departament d'Intervenció per veure eixe cost. Inclús el dia de
la processó es va aprofitar el canvi de la policia perquè controlara un poc l'espai que hi
havia des del carrer de la Sang fins a l'església de l'Assumpció. És una resposta
responsable perquè no n’hi ha costos ni factures.
- Sr. Rodilla.
Quan nosaltres fem una pregunta és per algun motiu. Per exemple, es van penjar
banderoles per part dels treballadors de l'Ajuntament. Com que els diners són públics,
hem de demanar-ne la gestió.
3.- Pregunta de la Sra. Feltrer sobre el Consell Escolar.
- Sra. Feltrer.
Sr. Regidor de Cultura, com va ser el Consell Escolar de l'altre dia, el de
l'escolarització de secundària?
- Sr. Oliver.
L'escolarització de secundària va ser semblant a la d'infantil i primària. Ha donat la
casualitat que algunes persones eren de compensatòria i s'han repartit entre els
centres.
Hui m'ha sorgit un problema d'escolarització que hauré de consultar amb els servicis
jurídics de de la Conselleria. Però en general, tot molt bé.
4.- Pregunta del Sr. Pérez sobre la Fira a mos redó.
- Sr. Pérez.
Dins de les festes de Sant Miquel està la “Fira a mos redó”. Quines són les
expectatives de la “Fira”? Quines les activitats que es duran a terme sobre potenciació
del comerç local?
- Sr. Manuel Enguídanos.
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Les activitats estan a punt de tancar-se. S’hi realitzaran activitats de joventut, hi haurà
la zona de TecniLlíria, hi actuaran músics sense fronteres, etc.
Respecte dels comerços, la part gastronòmica serà igual que la de l'any passat, inclús
dos o tres més, i respecte de la comercial, sí que ha baixat a causa de la crisi.
5.- Pregunta del Sr. Zaragozá sobre l'aparcament en ocasió de la fira.
- Sr. Zaragozá.
En l'última comissió vaig proposar el tema de l'aparcament dissuasori, a la qual cosa,
vosté, Sra. Merino, em va contestar que ho estudiaria. Quines gestions s'han pogut fer
respecte d'això?
- Sra. Merino.
La policia està treballant en el tema, sobretot en allò que fa referència al trànsit.
- Sr. Zaragozá.
Em referia a la possibilitat de poder aparcar a la zona del Prat que, encara que està un
poc lluny, és un passeig agradable.
- Sra. Merino.
S'estudiarà, perquè una senyalització provisional podria ser viable.
6.- Pregunta del Sr. Zaragozá sobre concurs Escala Pop-Rock.
- Sr. Zaragozá.
El dia 12 de setembre es va acabar el període d'inscripcions del concurs Escala. Com
està el tema del concurs Escala?
- Sra. Subiela.
Efectivament, s'hi ha acabat el període d'inscripció, hi ha un total de deu grups, dels
quals dos són de Llíria. S'ha passat al jurat perquè deliberen entre els finalistes.
7.- Pregunta del Sr. García sobre ajudes de material escolar.
- Sr. García.
En les ajudes de l'Ajuntament al material escolar estan inclosos els PQPI?
- Sr. Oliver.
El PQPI està dins de l'etapa que se subvenciona.
8.- Pregunta del Sr. García sobre problema de salut pública a la plaça del Calvari.
- Sr. García.
És un problema de salut pública. A la plaça del Calvari hi ha una finca en què hi ha
proliferació de gats, se n’han presentat queixes a l'Ajuntament. S'han fet gestions
respecte d'això?
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- Sra. Igual.
A eixa comunitat de veïns se li va comunicar fa més d'un any que no haurien de donar
de menjar als gats dins del recinte enjardinat que és propietat de la comunitat de
veïns. En aquell moment es va parar l'assumpte i se’ls va comunicar que ho havien de
netejar. Si actualment hi ha eixe problema, deu ser pels mateixos motius.
- Sr. García.
Pregaria que s’hi fera una nova inspecció perquè pareix que el tema ha anat a més, ja
que inclús se n'ha anat al centre mèdic per reaccions al·lèrgiques.
9.- Pregunta del Sr. García sobre l'estat d'obres d'urbanització per promotora
privada.
- Sr. García.
A la finca del carrer Juan Izquierdo núm. 66, on la promotora pareix que va estar en
concurs de creditors, ara està pendent de realitzar unes obres d'urbanització al parc
que hi ha darrere de l'hort. Eixes obres estan inacabades i provoquen filtracions a
l'aparcament de la finca. Es podria saber com està l'assumpte i si es podia donar una
solució respecte d'això?
- Sra. Merino.
Ho mirarem.
10.- Pregunta del Sr. García sobre pis situat en el carrer de la Puríssima número
92.
- Sr. García.
L'Ajuntament disposa d'una casa al carrer de la Puríssima número 92? Si no en
disposa, s'ha fet alguna gestió perquè s'ocupara per alguna persona que ho
necessitava?
- Sr. alcalde.
De l'Ajuntament, no n’hi ha cap casa al carrer de la Puríssima.
11.- Pregunta del Sr. García sobre robatori de material.
- Sr. García.
Quin ha sigut el cost del robatori de material que se li ha fet a l'Ajuntament?
- Sr. alcalde.
Al costat de Carrasses hi ha una nau que és propietat de l'Ajuntament on hi ha
emmagatzemats els entarimats de l'Ajuntament i els ferros per a tancar els carrers en
els “Bous al carrer”. S'ha robat els ferros que hi havia sense utilitzar grua, perquè hi
han deixat les peces més grans. En definitiva, han robat 21 pilars de ferro. Quan la
Guàrdia Civil ho va trobar estava destrossat, i el preu de venda oscil·lava entre 0'17
cèntims d'euros i 0'21 cèntims d'euro. A nosaltres la reposició ens costarà al voltant de
5.800 euros
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12.- Pregunta del Sr. García sobre queixes veïnals per la nova ubicació de la Fira.
- Sr. García.
S'han rebut queixes d'alguns veïns sobre la nova ubicació de la Fira. Quines solucions
s'hi han adoptat?
- Sr. alcalde.
Els he atés jo, personalment, a la sala de plens. N’eren al voltant de 12 o 15 persones.
Hem quedat amigablement, amb un condicionant principal que és que a partir de les
12 de la nit la música no la posen en marxa. Un altre problema és el tema
d'aparcament, ja que la Fira està instal·lada en el que nosaltres anomenem l'era de la
cooperativa, amb la qual cosa desapareixerà un espai per a aparcar molt important.
On estava el problema era al carrer d’Alfons Carles I, la policia ordenarà no poder
aparcar en eixe carrer i fer-lo de direcció única. Al seu torn, el costat de l'ambulatori no
quedarà totalment lliure i tot el qui aparque en esta zona se l’emportarà la grua.
M'heu donat una bona idea per aparcar al Prat, al polígon industrial de Rascanya, etc.
S'estudiarà.
13.- Pregunta del Sr. García sobre factura pendent de pagament de la neteja de
contenidors.
- Sr. García.
Hi ha una factura pendent sobre la neteja dels contenidors de 25.000 euros. Hi havia
un problema, que s'havien facturat més contenidors dels que s'havien netejat. Com
està el tema?
- Sra. Igual.
Encara no s'ha aclarit perquè l'empresa va dir que vindria la segona quinzena d'agost i
encara no han aparegut. Ens posarem en contacte amb l'empresa i ho aclarirem.
14.- Pregunta del Sr. García sobre factures pendents d'abonament per gastos de
diverses associacions.
- Sr. García.
S’utilitzarà el mateix criteri a l'hora dels pagaments a les associacions? Se
subvencionaran taules, cadires i gastos d'homenatges?
- Sr. alcalde.
Fins ara la situació ha sigut de bonança, però a partir d'ara reduirem els gastos o
inclús alguns desapareixeran.
15.- Pregunta del Sr. García sobre pagaments pendents d'esmorzars de
Protecció Civil.
- Sr. García.
Com s'ha resolt el tema dels pagaments pendents d'esmorzars de Protecció Civil?
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- Sr. alcalde.
Ho tenim pendent de resoldre. Al restaurant “Porta de l'aigua” nosaltres limitem la
quantitat que cada membre de protecció civil hauria de gastar, i s'ha sobrepassat. Ja
he tingut una reunió amb el restaurant i ara em reuniré amb Protecció Civil i
solucionaré el tema.
16.- Pregunta del Sr. García sobre factura pendent de pagament de publicitat
institucional.
- Sr. García.
Una altra factura és la de tota la propaganda institucional que es va fer al final de la
legislatura sobre distribució de revistes, en concret de 3.500 revistes i de 3.000
revistes, en dos vegades. Per què està la factura pendent i quina problemàtica té per a
fer-se’n l’abonament?
- Sra. Subiela.
Li contestarem en el pròxim ple.
17.- Prec del Sr. Cotanda sobre creació d'aparcaments.
- Sr. Cotanda.
Respecte del tema dels aparcaments, hem de recordar aquella moció famosa en què
es proposava aparcar en PAI parats, amb bonificació d'IBI. Haurien de prendre's
seriosament este assumpte perquè Llíria necessita urgentment aparcaments.
18.- Pregunta del Sr. Cotanda sobre adjudicació del contracte de neteja viària.
- Sr. Cotanda.
Ja s'ha adjudicat la contracta de neteja de carrers? Hi ha algun motiu per a este
retard?
- Sra. Igual.
No, encara no s'ha fet. S'han de revisar unes quantes coses del plec.
19.- Pregunta de la Sra. Riera sobre l'Escola de Dansa.
- Sra. Riera.
S'ha fet ús de l'Escola de Dansa per alguna associació de Llíria durant l'estiu? Els
jubilats que ballaven al Prat han anat a ballar allí?
- Sr. Oliver.
No en tinc constància.
- Sr. Roberto Enguídanos.
Els jubilats que ballaven al Prat han anat a ballar a l'exterior del pavelló.
- Sr. alcalde.
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Pregunta-ho a qui t'ho ha dit i ens ho dius.
20.- Pregunta de la Sra. Jiménez sobre calendari de l'ecoparc mòbil.
- Sra. Jiménez.
On puc aconseguir el calendari de l'ecoparc mòbil? En la Comissió d'Urbanisme se'ns
va dir que estaria en la web. Allí no està, i tampoc no l’he aconseguit pels
departaments.
- Sra. Mazzolari.
Jo ho vaig passar a la regidoria de comunicació perquè es penjara en la web, però era
tan fàcil com que me’l demane a mi, jo li’l facilitaré.
21.- Pregunta de la Sra. Jiménez sobre ST-1.
- Sra. Jiménez.
Hui ha eixit en premsa que els propietaris del ST-1 denuncien Llíria per triar el
contractista amb absència de licitació pública i “l’adjudicació a dit a l'entitat CEGSA”.
- Sr. alcalde.
He contestat abans el tema de la ST-1. Els escrits dels propietaris estan pendents de
llegir per l'advocat. En la pròxima comissió se li n’informarà.
- Sra. Jiménez.
Al que vosté es referix és als escrits del primer contenciós, però no als d'ara.
- Sr. alcalde.
Hi ha escrits de qualsevol tipus.
22.- Pregunta de la Sra. Jiménez sobre l'estació de bombament de la Vall de
Llíria.
- Sra. Jiménez.
L'estació de bombament de la Vall de Llíria, tindrà un cost per als veïns?
- Sra. Mazzolari.
Això és una cosa que encara està per determinar. Ho han d'estudiar els tècnics
municipals. El cost que hi ha tingut l'Ajuntament és la redacció del projecte.
23.- Pregunta de la Sra. Jiménez sobre UE-38 Puig-i-lis.
- Sra. Jiménez.
Sobre la UE-38 Puig-i-lis, en una reunió amb el Sr. alcalde del 13 de gener de 2010, a
la qual vaig acudir jo amb qui era l'antic president de la Federació, li preguntàrem al Sr.
alcalde sobre la data prevista de recepció final per al funcionament d'enllumenat,
accessos a parcel·les, liquidació final… En eixa reunió se’ns va dir que seria qüestió
de 6 mesos. M’hi pot dir alguna data? Hi ha liquidació final preparada per a Puig-i-lis?
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- Sra. Mazzolari.
Jo no vaig estar present en la reunió, però li puc dir que des de gener s'hi han fet
moltes coses, entre les quals la revisió de l'OCA. Vaig donar compte d'això en una
Comissió d'Urbanisme. No sé per què m'ho pregunta en el ple. Hi ha hagut una sèrie
de deficiències, es va subcontractar a una nova empresa perquè la que va fer els
treballs va entrar en suspensió de pagaments i Bertolín, l'adjudicatari, va haver de
buscar un nou contractista, que és un poc el que ha demorat l'inici de l'esmena de les
deficiències detectades per l'OCA. En este moment el treballs estan acabats perquè
els supervise l'OCA, i si hi dóna el vistiplau, se’n farà la tramitació administrativa en els
Servicis Territorials d'Indústria.
- Sra. Jiménez.
No preguntava el perquè del retard sinó que em donaren una data de recepció prevista
i si n’hi ha liquidació final o no.
- Sra. Mazzolari.
N’hi ha liquidació final, però no li hi puc donar data perquè els treballs elèctrics no
estan tancats, per tant l'obra no està tancada. Ha d'estar finalitzada abans del 12 de
març de 2012 ja que entra en vigor el nou decret d'Iberdrola.
24.- Prec de la
mediambiental.

Sra.

Jiménez

sobre

ajudes

comunitàries

en

matèria

- Sra. Jiménez.
En un informe de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu es diu: “atés que
moltes d'eixes urbanitzacions es troben lluny de zones urbanes consolidades i que
exigiran uns gastos notables en servicis bàsics com ara electricitat, aigua i
infraestructures viàries, inversions que solen beneficiar-se de finançament comunitari”.
En el Reglament 1080/2006, del Parlament Europeu sobre els fons FEDER es diu que
“s'haurà d'atendre com a prioritats: punt 4, medi ambient, amb inversions destinades al
subministrament d'aigua, la gestió de l'aigua i dels residus.” Per tant, hi ha ajudes per a
este tipus de coses. Pregue que s'intente esta línia de finançament per al
desplegament tant de l'aigua com del clavegueram a les urbanitzacions.
- Sra. Mazzolari.
Si tan ben informada n’està, facilite'ns eixos acords que vosté coneix i ho mirarem.
25.- Pregunta de la Sra. Jiménez sobre reunió amb urbanització a Montecollado.
- Sra. Jiménez.
La reunió prevista amb la urbanització Montecollado, s'ha anul·lat? Si s'ha anul·lat, per
què?
- Sra. Mazzolari.
La reunió es va anul·lar per motius meus d'agenda i la presidenta no n’ha confirmat
una altra data. Hi estem a l'espera.
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26.- Prec de la Sra. Jiménez relatiu a implantació de sistema d'atenció.
- Sra. Jiménez.
A causa de motius laborals i d’altres estem contínuament interrompent el treball dels
funcionaris. M'agradaria fer un prec de si es pot implantar algun sistema d'atenció
entre els tècnics i els regidors. Es podria establir algun sistema per optimitzar el temps
de tots.
- Sr. alcalde.
Açò canviarà quan comencem a treballar a la vesprada.
27.- Pregunta de la Sra. Jiménez sobre informació electoral.
- Sra. Jiménez.
En la pàgina web de l'Ajuntament hem vist els resultats electorals. Pregaria que els
resultats es penjaren per mesa electoral.
- Sr. secretari.
Actualment a l'Ajuntament no disposem d'eixes dades, perquè les comuniquem a
Delegació de Govern i no ens en quedem còpia. Abans sí que tradicionalment es feia,
però no en tenim obligació. Pel fet que el dia de les eleccions municipals es va acabar
tard i a primera hora calia presentar-ho en Delegació de Govern, no hi va haver forma
de recopilar la informació, però s'intentarà localitzar.
28.- Prec de la Sra. Jiménez sobre el caràcter de MOVE.
- Sra. Jiménez.
M'agradaria fer una matisació. MOVE no és el partit de les urbanitzacions com s'ha
llegit sinó que és un partit de veïns. Fins on jo sé, el partit de les urbanitzacions no
tenen representació perquè no va traure els vots suficients. La semàntica i les
matisacions lingüístiques són importants perquè el que volem ser és un barri més. Les
urbanitzacions i el nucli urbà són un poble únic, l’un concentrat al centre, i les altres, a
la perifèria. Què significa ser del poble? Viure un nombre de generacions o tindre uns
quants anys? Com que de moment a mi no m'han donat el carnet del poble, m'he fet
un adhesiu perquè jo sóc del poble.
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I per tal com no hi ha més assumptes per tractar, per ordre de la presidència s'alça la
sessió a les vint-i-dos hores i trenta-cinc (22:35) del dia més amunt assenyalat. De tot
això, com a secretari, n’estenc la present acta i ho certifique.

L'ALCALDE

EL SECRETARI

DILIGÈNCIA DEL SECRETARI
Per la qual es fa constar que la present acta ha sigut aprovada per unanimitat en la
sessió ordinària del ple de l’Ajuntament corresponent al dia 17 de novembre de 2011,
la qual cosa certifique.
Llíria, 17 de novembre de 2011.
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