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A la Vila de Cocentaina, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, sent les 19 hores i 35
minuts del dia de la data, es van reunir en primera convocatòria els senyors/es que dalt
s'expressen, que formen part del Ple d’aquest Ajuntament, a fi de procedir a celebrar sessió
ordinària per a la qual havien segut citats reglamentàriament.
Una vegada verificada per la Secretària la vàlida constitució del Ple, donat que es compleix
l’assistència mínima d’un terç del número legal de membres, la Presidenta obre la sessió,
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 23-02-2017. (306/2017)
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Encarnación Mialaret Lahiguera ( 1 de 1 )
Secretaria
Data Signatura : 21/03/2017
HASH: cab89fc7d5419b0c7ac78e6ae33ad3af

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA DEL
SETZE DE MARÇ DE DOS MIL DÈSSET

PART DISPOSITIVA
DICTÀMENS
2.- APROVACIÓ BALANÇ RESULTATS RESOLLIDA SELECTIVA RESIDUS 2016. (1025/2013)
3.- DESIGNACIÓ I CESSAMENT MEMBRES CONSELL PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
(2572/2015)
4.- PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA CONTRACTE GESTIÓ INDIRECTA BAR RESTAURANT
SANT CRISTÒFOL. (434/2014)
5.PRÒRROGA 7ª CONTRACTE I REVISIÓ CÀNON 2017 CONTRACTE GESTIÓ
INDIRECTA CAFETERIA-BAR I QUIOSC DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL. (82/2014)
PROPOSICIONS
6.- DESPATXOS EXTRAORDINARIS
PART DE CONTROL ALTRES ÒRGANS
7.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ URGENTS.
8.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA, DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ
ORDINÀRIA.
9.- INFORMES D'INTERVENCIÓ.
10.- PRECS I PREGUNTES.
11.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS.
----------------------1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 23-02-2017.
(306/2017)

2.- APROVACIÓ BALANÇ RESULTATS RESOLLIDA SELECTIVA RESIDUS 2016.
(1025/2013)
El Sr. Xavier Anduix, portaveu del grup 03820-Compromís, destaca l’estancament en
l’índex de recollida selectiva des de fa uns anys. Creu que això també es degut a la falta de
realització de campanyes de sensibilització adreçades a la població, d’una manera activa i
ferma. Recorda a més que és una obligació que contempla el Plec de condicions que regula el
contracte de recollida de residus, i cal fer aquesta campanya amb caràcter anual i de forma
contínua. Repassa les xifres més significatives indicades en la proposta, insistint en
l’estancament o disminució de l’índex global i per habitant de recollida selectiva. Considera que
falta una posta ferma per part de l’equip de govern en fer eixes campanyes de sensibilització i
remarca que la seleccionar els residus, a més de suposar un ingrès per paper, envasos i vidre
reciclats, també suposa restar tones als residus que es dipositen en el contenidor verd, i per
tant una disminució en el cost de gestió d’aquestos. D’aquesta forma, separar residus per a
reciclar no és només un benefici per al medi ambient, també és un benefici econòmic per al
municipi.
Finalitzades les intervencions, i vista la proposta d’acord dictaminada per la Comissió
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Vist l’esborrany de l’acta de la sessió de data 23 de febrer de 2017, és aprovada per
unanimitat dels assistents.

Informativa de Comptes, Governació i Règim Intern de data 08-03-2017.
D’acord a la clàusula 2.9 i 2.10 del plec de condicions tècniques que regeix el contracte
amb FCC, S.A., l’empresa es compromet a donar compliment a les obligacions que es deriven
de l’adhesió de l’Ajuntament als convenis marc de col·laboració entre la Conselleria de Medi
Ambient i les entitats gestores dels sistemes integrals de gestió de residus d’envasos i
d’envasos de vidre (Ecoembes i Ecovidrio).
En aquest sentit, i d’acord als convenis esmentats, el Ple de la Corporació, en sessió del
17/03/2005 va delegar en F.C.C., S.A., empresa adjudicatària del contracte municipal de
recollida de residus, els drets de facturació i cobrament derivats de l’adhesió als esmentats
convenis, respecte de la recollida selectiva de Vidre, Envasos lleugers i Paper-cartró.
L’empresa FCC, S.A., ha de mantenir una comptabilitat detallada sobre els resultats de
la venda de la totalitat dels productes susceptibles de reciclatge, havent de presentar a
l’Ajuntament un balanç anual dels ingressos resultants per aquest concepte. Sobre la base
d’aquest balanç, l’empresa ingressarà en les arques municipals el saldo positiu.
S’adjunten per part del servei d’Intervenció, quadres estadístics sobre l’evolució de la
recollida de residus i de la recollida selectiva en els darrers anys. Respecte a 2016, destaquem
el següent:

El resultat de la recollida selectiva en 2016, suposa uns ingressos globals
(sense IVA), de 82.403,21€, front als 81.410,33€ de 2015, 78.767,17€ de 2014, 81.393,87€ de
2013, 87.695,56€ de 2012, 101.070,52€ de 2011, 95.344,62€ de 2010, 66.416,19€ de 2009 i
als 52.634,39€ de 2008. Si bé, cal dir que 7.514,00€, corresponen al Plus anual fixe de
recollida d’envasos de 2015, i 2.581,18€ al plus anual variable de la recollida d’envasos de
2015, que es facturen amb un any de retard, quan Ecoembes envia les dades per a realitzar
dites factures.


Paper-cartró: han augmentat les tones recollides (196,26 en 2016 front a
172,22 de 2015). Respecte al preu mig per tona de venda de cartró, ha estat molt semblant al
de l’any anterior (86€/Tm en 2016, front a 85,75€/Tm en 2015), havent-se recuperat respecte al
2014 (75,42€/Tm), si bé encara no s’arriba al nivell de 2011, on es van alcançar els 114 €/Tm.
Així i tot continua en preus molt més elevats que en anys com 2008, on es van situar en 50,83
euros/Tm, i 2009 on va estar en 17,92 € en terme mig). Com es pot observar, el preu per Tm
oscil·la molt d’uns anys a altres, no sent un recurs estable en el que es puga confiar en matèria
d’ingressos.

Vidre: els ingressos són molt semblants, un poc inferiors per el número de
tones recollides (251,48 Tm en 2016, front a 256,38 en 2015), estant congelats els preus
respecte a 2015 (28,4€/Tm).

Envasos lleugers: augmenten un poc les tones recollides (184,66 Tm en 2016
front a 174,52 Tm en 2015), el que fa augmentar els ingressos, tot i haver-se reduït els preus
unitaris.

Respecte al percentatge que representa la recollida selectiva sobre el total de
residus (un 11,38%), es manifesta un xicotet augment respecte a 2015 (10,91%), si bé encara
no s’arriba al 12% de 2011.


(0,1683 €/kg).

Respecte als preus unitaris abonats per Ecoembes i Ecovidrio, tenim:
Es redueix un 2,7% respecte a 2015 la compensació per kg d’envasos lleugers
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El resultat és molt similar al de l’any 2015. La variació d’ingressos respecte a
l’any anterior, ve motivat fonamentalment per les següents raons:


La compensació fixa mensual modalitat “Iglú semiurbano” en envasos, baixa un
1% respecte a 2015, passant a 690,80 €/mes.

La compensació per Transport fins a la planta d’envasos (per estar a més de
70 km), baixa de forma molt més important que la resta de conceptes, un 48,6% respecte a
2015 (sent de 0,00696€/kg, front a 0,01353 €/kg en 2015).


Es manté congelada la compensació per tona de vidre en 28,40€.


Baixen també un poquet les compensacions variables (un 2,52%) i fixes (un
0,98%) per recollida de cartró, compensant-nos Ecoembes únicament respecte el 40% dels
kilograms recollits, per considerar aquesta entitat de manera general, que eixe és el
percentatge d’aprofitament reial del cartró/paper recollit. Hi ha una compensació variable de
45,20 €/Tm i un pagament fixe de 163,39 €/mes.

A banda, Ecoembes paga una compensació pel servei de recollida de
cartró/paper porta a porta als comerços, sobre una referència constant de 1.900 kg/mes,
mantenint-se invariable el preu unitari en 0,121347 €/kg.

Finalment, en quant a les dades en terme mig per habitant i any, els resultats
són semblants als de 2015, apreciant-se una lleugera baixada en quant al residus abocats en
els contenidors verds, front a una lleugera pujada de recollida selectiva en envasos i en cartró,
mantenint-se el nivell de vidre.
Presentat per FCC, S.A., el balanç corresponent al període gener 2016-desembre 2016,
i sent el Ple de la Corporació l’òrgan de contractació, a proposta de la regidora delegada de
residus sòlids urbans, el Ple per unanimitat ACORDA:
PRIMER: Aprovar els resultats de la recollida selectiva de residus corresponent al període
gener 2016-desembre 2016, amb les següents xifres d’Ingressos (sense IVA):
DADES 2016

VIDRE (Ecovidrio)

251,48

7.142,04 €

ECOEMBES ENVASOS LLEUGERS

184,66

39.371,88 €

ECOEMBES
CARTRÓ
(recollida
monomaterial en iglú i transport), inclusa regularització
RECOLLIDA MONOMATERIAL PAPER/CARTRÓ PORTA A
PORTA, inclosa regulartizació

Import sense IVA
17.023,52 €

78,50

5.509,19 €
2.766,60 €

PLUS ADDICIONAL TRANSPORT ENVASOS LLEUGERS
HASTA PLANTA DE SELECCIÓ

1.285,24 €

PLUS ANUAL FIXE RECOLLIDA SELECTIVA (envasos)

7.514,00 €

PLUS ANUAL VARIABLE RECOLLIDA SELECTIVA (envasos)

2.581,18 €

PLUS EFICIÈNCIA RECOLLIDA PAPER/CARTRÓ
MENYS: COST TRACTAMENT RESIDUOS TÒXICS
(PILES, TUBOS FLOURESCENTS, AEROSOLS…)
TOTAL INGRESSOS

-

82.403,21 €

790,44 €
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RECOLLIDA DE PAPER/CARTRÓ

Tm
196,26

SEGON: Notificar aquest acord a F.C.C., S.A., adjuntant les liquidacions corresponents,
indicant-li que pot realitzar d’ingrés a l’Ajuntament de Cocentaina, o bé sol·licitar la
compensació amb crèdits al seu favor. Notificar a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal.

3.- DESIGNACIÓ I CESSAMENT MEMBRES CONSELL PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
(2572/2015)
En data 07/05/2014 es va publicar en el BOP d'Alacant el Reglament de Participació
Ciutadana de l'Ajuntament de Cocentaina.
Amb dit motiu, i d'acord amb l'art. 3 de dit Reglament, procedeix que per part del Ple es
designen els membres de dit Consell, als efectes que es puga convocar la sessió constitutiva i
comence el seu funcionament.
Vistes les comunicacions adreçades fins al moment a l'Ajuntament per part dels partits
polítics i, consells i associació de veïns, així com les eleccions efectuades en el si dels Consells
Sectorials, i sense perjudici que es puguen anar incorporant més membres en el futur, el Ple,
en dates 22-10-2015, 23-11-2015, 17/12/2015, 18/02/2016, 19/05/2016, 24/10/2016,
22/12/2016 i 26/01/2017 va designar als membres del Consell de Participació Ciutadana.
Havent-se efectuat proposta per part dels partits Guanyar Cocentaina i Ciudadanos
Cocentaina, dictaminada per la Comissió Informativa d’Atenció Ciutadana del dia 09/03/2017, el
Ple per unanimitat dels assistents ACORDA:
PRIMER.- Designar com a nou membre del Consell de Participació Ciutadana, a més
de la relació aprovada en els anteriors acords, al següent:
Partit Polític amb seu en Cocentaina

Ciudadanos
José Luis Vicedo Ferre

SEGON.- Cessar com a membre del Consell de Participació Ciutadana, a més de la
relació aprovada en els anteriors acords, al següent:
Partit Polític amb seu en Cocentaina

Guanyar Cocentaina

TERCER .- El número legal de membres del Consell de Participació Ciutadana, als
efectes de quòrum i funcionament, serà el dels membres que han estat designats pel Ple fins al
moment.

4.- PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA CONTRACTE GESTIÓ INDIRECTA BAR
RESTAURANT SANT CRISTÒFOL. (434/2014)
El Sr. Rafael Montava, portaveu del grup Popular, comenta que l’equip de govern del
PSOE està acostumant-se a que hi haja informes en contra en moltes de les seues actuacions.
Considera demolidor l’informe de la Secretària que hi ha en aquest expedient, i que a més
indica que poden derivar-se perjudicis per a l’Ajuntament. Entre altres cal remarcar que no hi ha
prevista la possibilitat de pròrroga en el contracte vigent, i que l’establiment no disposa de
llicència de funcionament. Malgrat això, l’Ajuntament tira endavant la proposta sabent que no
es pot fer i que es pot perjudicar al concessionari en cas que algú ho impugnara. Diu que
aquesta forma de reballar no és correcta, i que caldria finalitzar el contracte, i fer les obres que
saben des de fa temps que cal fer.
La Sra. Alcaldessa diu que si com s’ha expressat el Sr. Montava, considera que aquest
acord no és legal, caldria que ho denunciara. Reconeix que sí cal fer les obres, però fer-les
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Elisa Aleix Pérez (suplent)

abans de la temporada de comunions i estiu perjudicaria el funcionament del servei, i eixe és el
motiu d’aquesta pròrroga excepcional i de l’ajornament de l’execució de les obres.
El Sr. Montava contesta que actuarà en conseqüència, i pregunta per què no s’han fet
les obres fa uns mesos. Diu que hi ha una falta de previsió i pregunta si els sembla normal eixa
forma de treballar.
La Sra. Alcaldessa reitera l’explicació sobre la motivació de la pròrroga, i diu que si no
s’ha fet abans és perquè no s’havia estudiat amb deteniment la situació de l’establiment, que
s’ha fet ara en el moment de preparar els nous plecs de condicions. Recorda que hi ha moltes
contractacions per a traure.
El Sr. Montava diu que l’organització de la feina correspon a l’equip de govern, però que
davant un informe així el que cal és reflexionar i replantejar la situació. Insisteix en la manca de
previsió de l’equip de govern.
La Sra. Alcaldessa torna a dir que hi ha molts contracte per a licitar i que van
estudiant-se els plecs conforme es pot.
El Sr. Montava contesta que això no li sembla justificació suficient.
La Sra. Alcaldessa diu que s’organitza el treball i es treballa al dia, que ha estat quan
s’ha descobert aquesta situació. La decisió ara és si es tanca l’establiment per a fer les obres
ara i es perd la campanya de comunions i estiu o no.
El Sr. Montava diu que eixa situació l’ha provocat l’equip de govern, i que l’acumulació
de tasques no deuria permetre fer aquestes coses.

El Sr. Montava pregunta perquè no es pot fer be, i si és normal que hi haja un informe
així en contra. Diu que no hi ha cap ajuntament que tinga tans informes en contra.
La Sra. Alcaldessa li demana que acredite amb dades eixa declaració.
El Sr. Xavier Anduix, portaveu del grup 03820-Compromís, comenta que ell sí coneix el
tema, que va ser regidor de medi ambient durant uns anys. Diu que el PSOE porta 38 anys
governant i que sembla mentida que passen aquestes coses. El contracte actual ha durant 20
anys, i ara es donen compte que no te llicència de funcionament. L’informe de Secretaria és
molt clar indicant que la pròrroga no és adequada. Siga una il·legalitat o una irregularitat,
considera que no és una cosa normal, de fet se li diu pròrroga forçosa i excepcional. Opina que
l’Ajuntament no hauria de treballar així si existira una bona planificació. Sap que hi ha molts
assumptes pendents, però el regidor de medi ambient només tenia un plec per a mirar. Diu que
ara volen passar el marró a l’oposició, amb la decisió de tancar o no, el perdre la campanya o
els treballs, però la culpa és de l’equip de govern, que no ha fet les coses be ni a l’hora.
Considera que també és d’interès general el fer les coses be, i que aquest acord pot afectar a
tercers, que voran coartat el seu dret a optar a la contractació del servei per una pròrroga
incorrecta, i per tant podrien denunciar. Demana que no li passen el problema a l’oposició.
La Sra. Alcaldessa contesta que no passen cap problema a ningú, que la decisió es de
tots els regidors i regidores i que cadascú serà responsable del seu vot. Recorda que el Sr.
Anduix també fou regidor de medi ambient i no va fer res per regularitzar la situació del
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El Sr. Saul Botella, regidor delegat de medi ambient, manifesta que ell va ser el primer
sorprés en saber que l’establiment no tenia llicència. A partir d’ahí s’han posat a treballar de
valent. La pròrroga que es proposa és excepcional, com ja es va explicar en la comissió
informativa. El regidor delegat d’obres i serveis ja va parlar del compromís de fer algunes de les
obres durant el mes d’abril. Considera que el restaurant del paratge Sant Cristòfol és un
referent comarcal per a excursionistes i visitants i que cal evitar que estiga tancat, o que siga el
mínim temps possible. Durant setembre es farien les obres que requereixen suspendre el
servei. Coneixen l’informe en contra i l’assumeixen, conforme s’ha fet en altres ocasions, i
recorden el compromís assumit per tots de regularitzar quan abans la instal·lació.

restaurant.
El Sr. Anduix contesta que en aquell moment el contracte actual estava vigent.
La Sra. Alcaldessa diu que hi havia coses que canviar en el plec, i que podria també
haver-ho fet ell.
El Sr. Bernardo Pérez, portaveu del grup Guanyar Cocentaina, diu que no vol redundar
en els comentaris que s’han fet. Entén l’excepcionalitat, malgrat que cal tindre en compte els
informes, i també com està treballant l’ajuntament, amb les limitacions de personal que te.
Comenta que sembla que últimament vivim contínuament en l’excepcionalitat.
Finalitzades les intervencions i vista la proposta dictaminada per la Comissió Informativa
de Desenvolupament Sostenible i Infraestructures el passat 02/03/2017.
Considerant que el vigent contracte entre l’Ajuntament i CUINA DEL COMTAT S.L. per a
la gestió del servei públic de bar restaurant en Paratge Sant Cristòfol finalitza la seua vigència
en data 28/04/2017, i segons el plec adjudicat no caben més pròrrogues per mutu acord.
Considerant que està preparació el nou expedient de contractació per a l’explotació
d’aquest bar restaurant (exp. 4832/2016), actualment en fase de redacció dels plecs, i sent
aquest competència del Ple com a òrgan de contractació, pel termini de duració previst,
necessari per a amortitzar la inversió de les aportacions que ha de fer l’adjudicatari.
Considerant que a més caldrà realitzar obres d’adequació del immoble a càrrec de
l’Ajuntament, i que amb dit motiu caldrà suspendre la prestació del servei durant el temps
necessari per a la seua execució.
Considerant que els mesos de maig a setembre són els de major afluència d’usuaris del
servei de restaurant i del Paratge Sant Cristòfol, i que el tancament d’aquest servei causaria
greus perjudicis a l’interès públic de manteniment d’instal·lacions i serveis d’oci i esbarjo per a
gaudir del medi ambient, així com del turisme local.

PRIMER.- Aprovar una pròrroga forçosa i excepcional del contracte de gestió de servei
públic adjudicat, fins al 30/09/2017, en tant es licita el nou contracte per a l’explotació del servei
i es realitzen les obres d’adequació de l’immoble.
SEGON.- Durant aquest termini les condicions de prestació del servei seran les del
contracte vigent, amb la reserva per part de l’Ajuntament de poder dur a terme les obres
d’adequació de l’edifici que considere necessàries, i l’obligació correlativa de l’adjudicatari de
facilitar la seua execució.
TERCER.- Notificar a l’adjudicatari, indicant-li que contra aquest acord, que posa fi a la
via administrativa, podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant el Ple en el termini
d’un mes des de l’endemà de la recepció de la notificació, o des de la seua publicació, o bé
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu d’Alacant, en el termini
de dos mesos des de l’endemà de la recepció de la notificació, o des de la seua publicació.
Sense perjudici d’interposar-ne qualsevol altre que considere procedent.

5.- PRÒRROGA 7ª CONTRACTE I REVISIÓ CÀNON 2017 CONTRACTE GESTIÓ
INDIRECTA CAFETERIA-BAR I QUIOSC DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL. (82/2014)
El Sr. Xavier Anduix, portaveu del grup 03820-Compromís, demana que es complisquen
els horaris de funcionament de l’establiment que fixa el contracte, ja que han arribat queixes
d’usuaris de que no està obert durant algunes activitats esportives.
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Vist l’informe de secretaria que figura en l’expedient, a proposta del regidor delegat de
medi ambient, el Ple, amb 8 vots a favor dels grups PSPV-PSOE i Guanyar Cocentaina i 8
abstencions dels grups Popular i 03820-Compromís, per unanimitat ACORDA:

El Sr. Saul Botella, regidor delegat d’esports, informa que ja s’ha parlat amb
l’adjudicatari, a instància també del Consell d’Esports, junt amb altres aspectes relatius al
compliment del contracte. A més van a mantindre’s reunions del contractista amb els
responsables dels clubs esportius, per a millorar el funcionament. Diu també que ja està
treballant-se en la redacció dels nous plecs de condicions per a licitar el bar del poliesportiu.
El Sr. Anduix comenta que amb aquesta iniciativa dona la raó als seus anteriors
comentaris, de que amb adequada planificació i temps les coses ixen be.
Finalitzades les intervencions i vista la proposta dictaminada per la Comissió Informativa
d’Atenció Ciutadana el passat 09/03/2017.
Considerant que en data 22 de febrer de 2001, la Comissió de Govern va adjudicar el
contracte per a la gestió indirecta de la cafeteria-bar i quiosc del Poliesportiu municipal al Sr.
M.M.V.
El contracte va estar formalitzat en document administratiu en data 20/04/2001. El
termini del mateix és de 10 anys des de la data de formalització d’aquest, en virtut de l’acord de
la Comissió de Govern de data 08/05/2001 pel que es modifica la clàusula 4.1 referent al
termini d’execució del servei. Transcorregut dit període inicial de 10 anys, cap possibilitat
d’aprovar pròrrogues anuals, amb un màxim de 10 pròrrogues.
En data 12 de novembre de 2009, la Junta de Govern Local, per delegació del Ple, va
autoritzar una tercera cessió del contracte a favor del Sr. F.P.G.
La sisena pròrroga del contracte i la respectiva revisió del cànon va resultar aprovada en
data 17/03/2016 pel Ple; fixant-se el cànon en 174,47 €/mes.
En data 11/01/2017 (E309) l’actual adjudicatari ha demanat l’autorització de la setena
pròrroga del contracte i presentà per això, els documents que acrediten estar al corrent amb el
pagament de la pòlissa d'assegurances preceptiva i amb l’Ajuntament.
Vist l'Informe de la Intervenció municipal com que es troba al corrent amb el pagament
del cànon, d’acord amb la clàusula quarta del contracte.
Respecte a la revisió de preus i de conformitat amb la clàusula tercera del contracte:

Respecte al termini d’execució del contracte, la modificació aprovada en data
08/05/2001 per la Comissió de Govern delegada (actualment, Junta de Govern Local), va
establir el següent:
“4.1.- La concessió s’atorga per un termini màxim de 10 anys a comptar des de la data de formalització
d’aquest contracte. Transcorregut el termini inicial, el contracte podrà prorrogar-se anualment fins un màxim de 10
pròrrogues si l’Ajuntament mostra la seva conformitat a la petició escrita que, amb una antelació almenys de tres
mesos a la finalització de cada període, li deu dirigir el concessionari.
Així mateix, el concessionari contractarà, anualment i mentre dure el termini d’execució del contracte, i les
seves possibles pròrrogues, una pòlissa d’assegurances multirisc per un import mínim de 20.000.000 ptes. Per sinistre
que haurà d’acreditar davant l’Ajuntament.”

Consultat l’IPC desembre 2015 –desembre 2016, la variació ha segut del 1,6%, i vista la
conformitat de la Intervenció municipal, a proposta del regidor delegat d’esports, el Ple per
unanimitat dels assistents, ACORDA:
PRIMER: Atorgar la setena pròrroga anual del contracte per a la prestació del servei de
Bar-Cafeteria i Quiosc al poliesportiu municipal, al Sr. Francisco Pujol Gallego.
L’adjudicatari mantindrà la seva pòlissa d’assegurances vigent durant el període
d’aquesta pròrroga.
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«El cànon concessional d'aquest contracte oferit pel concessionari és de vint-i-una mil pessetes mensuals
(21.000.-ptes./mensuals) Aquest cànon experimentarà a partir de l'1 de gener de 2002 i següents les mateixes
variacions que l'índex de preus al consum, referits a l'any immediatament anterior.”

Amb l’atorgament d’aquesta pròrroga queda fixada la data de finalització del contracte el
19/04/2018, sense perjudici que puga instar-se nova pròrroga en els termes que permet el plec
de condicions.
SEGON: Aprovar la quantia del cànon mensual revisat per al període gener-desembre
2017, que queda establert en 177,26 € per aplicació del IPC del 1,6 %. Aquesta quantitat no
està subjecta a l’IVA, d’acord amb l’article 7.9 de la llei reguladora de dit impost.
TERCER: Notificar l’acord a l’interessat, a la tresoreria i intervenció municipal.
QUART: Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar recurs
potestatiu de reposició davant el Ple en el termini d’un mes des de l’endemà de la recepció de
la notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
d’Alacant, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la recepció de la notificació. Sense
perjudici d’interposar-ne qualsevol altre que considere procedent.

6.- DESPATXOS EXTRAORDINARIS
No hi ha.

7.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ URGENTS.
No hi ha.
8.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA, DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ
ORDINÀRIA.
S’informa dels decrets dictats per l’Alcaldia i regidor delegat d’Hisenda des de l’última
sessió ordinària corresponents als números 2017-0262 de data 20/02/2017 al 2017-0381 de
data 10/03/2017, tots ells inclosos.
El Ple de la Corporació queda assabentat.

Es dóna compte de l’informe de fiscalització de disconformitat d’expedients de
competència de l’alcaldia o Junta de Govern Local que a continuació es menciona, del qual va
quedar assabentada la Comissió Informativa de Comptes, Governació i Règim intern, en sessió
celebrada el dia 08/03/2017.
- exp. 4794/2016 - contractació treballadora social per obra o servei determinat per
atenció a la dependència.
El Ple de la Corporació queda assabentat.

10.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Rafael Montava, portaveu del grup popular, pregunta si ja s’ha programat la data
de la reunió de la comissió de la ràdio, així com si s’ha traslladat a la Secretària i als grups
municipals l’informe a que va fer referència l’alcaldessa en l’última junta general de la ràdio.
La Sra. Alcaldessa contesta que es va referir a un informe intern del seu partit.
El Sr. Marcos Castelló, regidor delegat d’hisenda, diu que la reunió serà segurament el
pròxim divendres.
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9.- INFORMES D'INTERVENCIÓ.

----------La Sra. Rosa Ana Valor, regidora del grup Popular, pregunta per la reunió que se li va
demanar en el mes de novembre al Conseller d’Educació per a tractar el tema de la reforma del
col·legi Sant Joan Bosco.
La Sra. Alcaldessa contesta que malgrat la insistència, el Conseller encara no ha
contestat.
----------El Sr. Xavier Anduix, portaveu del grup 03820-Compromís, en relació a les obres del gas
que estan fent-se en el Passeig, i on les voreres no s’han reposat, pregunta si és per falta de
material o és que no s’ha previst la seua restitució.
El Sr. Marcos Castelló, regidor delegat d’obres i serveis, comenta que el motiu era la
falta de paviment de la mateixa classe, però que la empresa que fa les obres ja té localitzar al
proveïdor i el posarà en breu. Diu que aquest tipus de paviment té l’avantatge de poder ser
reutilitzat en cas d’obres, excepte alguna peça que sempre es pot trencar al llevar-la.
-----------El Sr. Xavier Anduix, portaveu del grup 03820-Compromís, recorda que ara comença
l’època de la processionària, i que ha hi ha hagut problemes en alguna zona del municipi.
Demana que s’elabore un pla sistemàtic per a revisar i actuar en llocs més perillosos, com els
col·legis, els camins públics, els parcs, etc..), i així evitar futurs problemes.
El Sr. Antonio Hernández, regidor delegat de sanitat, recorda que es va fer una
fumigació en els mesos de setembre i octubre, i que l’any passat l’oratge va afavorir molt la
proliferació d’aquesta plaga. Espera que enguany amb el fred i les pluges la incidència siga
menor, però diu que sí que es porta un control i estan estudiant-se mesures per al seu control.
------------

El Sr. Marcos Castelló, regidor delegat d’obres i serveis diu que no te constància
d’aquesta petició.
La Sra. Alcaldessa diu que sí ho recorda, i que els va informar que no estava inclosa
aquesta obra en el pressupost, però que es treballaria per a finançar-la amb càrrec al
romanent, i se li donaria trasllat al regidor d’obres i serveis.
-----------El Sr. Bernardo Pérez, portaveu del grup Guanyar Cocentaina, pregunta si es sap
alguna cosa més respecte al l’escrit sobre reclamació de propietat intel·lectual d’elements de
les rotondes de què es va donar compte a la Junta de Govern Local el passat 9 de març.
La Sra. Alcaldessa dona la paraula a la Sra. Secretària que explica que davant la
indeterminació de la petició s’ha arxivat sense més tràmit després de donar compte de la
mateixa a la Junta de Govern Local.
La Sra. Alcaldessa comenta que no s’especificaven quins elements eren els que estan
subjectes a dret de propietat intel·lectual, ni aparentment sembla haver instal·lat cap element en
les rotondes que puga ser objecte d’aquest dret.

11.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS.
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El Sr. Bernardo Pérez, portaveu del grup Guanyar Cocentaina, en referència a un escrit
del mes de gener del veïnat del carrer Font de l’Edra on demanaven adequació de les voreres,
pregunta si s’ha considerat aquesta proposta i si està prevista alguna actuació al respecte.

11.1. CONDOL PARES FRANCISCANS.
A proposta de l’Alcaldia, el Ple expressa el seu condol a la comunitat franciscana de
Cocentaina per la recent defunció del Pare Manresa, reconeixent la seua important tasca social
i per a la conservació del patrimoni cultural de Cocentaina.

11.2. FELICITACIÓ MEMBRES POLICIA LOCAL.
A proposta del regidor de Policia i Seguretat de l'Ajuntament de Cocentaina, el Ple
felicita als agents de la Policia Local de Cocentaina Srs. Moisés Gómez Venteo (cap de servei),
Cristian Pastor Climent, Carlos Blasco Ferris i Elio Manuel Tenorio Arcas, per la seua iniciativa,
decisió, rapidesa, coordinació i ajuda -sota inclemències del temps molt adverses amb fortes
pluges-, en l’actuació del passat dia 13 de març, on aconseguiren amb l'ajuda dels Bombers
rescatar de l'interior del seu vehicle a un veí, després de ser arrossegat durant un quilòmetre
per l'aigua del riu Serpis, salvant-li així d'haver-se ofegat.
Per aquest motiu s’iniciarà el corresponent expedient per a acordar, si escau, la
tramitació de la concessió a títol individual d'alguna distinció o condecoració.
Al mateix temps el Ple felicita al Cos de Bombers i els Agents de la Guàrdia Civil
intervinents en l'incident.
11.3 MOCIÓ DE REBUIG A L’ACORD ZETA I ALS TRACTATS TTIP I TISA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu a continuació presentada pel grup
Guanyar Cocentaina:
«Bernardo Pérez Palací, portaveu del grup municipal de GUANYAR COCENTAINA a l’Ajuntament
de Cocentaina, a l’empara del que disposa el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, presenta per a la seua aprovació la següent MOCIÓ DE REBUIG A L’ACORD ZETA I
ALS TRACTATS TTIP i TISA:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El ZETA es disfressa d’un acord tarifari per a eliminar aranzels, que ja són mínims entre Canadà i
els estats de la UE. No obstant açò, l’acord va molt més allà i significa una reconfiguració de tot un
conjunt de normes de tipus social, jurídic, laboral i mediambiental que regulen l’activitat empresarial. El
vertader objectiu és facilitar l’enriquiment privat de les empreses amb seu a la Unió Europea i a Canadà
(on hi ha 41.000 empreses nord-americanes registrades), i per a açò es modifiquen i relaxen tots els tipus
de regulació que, per a millorar la qualitat de vida de la majoria, posa límits a la lliure actuació de
l’empresa. D’aquesta forma, s’obrin les portes a la reducció de drets laborals i estàndards sanitaris, o
l’augment de la capacitat de contaminar, entre altres qüestions, que avui els estats regulen i que corren el
risc de desaparèixer. El ZETA inclou els anomenats tribunals d’arbitratge, en els quals les multinacionals
podran denunciar als estats per hipotètiques pèrdues econòmiques si s’aproven normes democràtiques,
la qual cosa significa tot un xantatge a la democràcia i la seua subordinació a l’interès econòmic. A més,
inclou la Clàusula Rachet, present en altres acords de la UE, que impedeix que serveis que hagen sigut
privatitzats tornen a estar sota control públic. Després de ser aprovat el quinze de febrer de 2017 per part
del Parlament Europeu amb 408 vots a favor, 254 en contra i 33 abstencions, el ZETA serà aplicat de
manera provisional fins que ho ratifiquen el conjunt dels parlaments estatals de la Unió Europea. És la
primera vegada que les institucions europees recorren a aquest tipus d’aplicació provisional, la qual cosa
crida l’atenció després de les dificultats per a la seua signatura per part de la representació belga.
El procés de negociació s’ha realitzat a esquena de Parlament europeu i per descomptat de la
ciutadania entre els anys 2006 i 2014.
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El passat mes d’octubre es va signar el ZETA (Acord Integral d’Economia i Comerç) que ha sigut
ratificat al mes de febrer pel Parlament Europeu. És un acord entre la Unió Europea i Canadà, negociat
amb enorme secretisme.

L’Acord, entre altres qüestions, estableix la creació d’un Fòrum de Cooperació en Matèria de
Regulació. Aquest serà un òrgan que garantirà que el Govern canadenc i representants de les empreses
tinguen accés als textos legislatius promoguts per la Comissió abans que aquests arriben al Parlament
Europeu o transcendisquen a l’opinió pública, augmentant d’aquesta manera la seua capacitat d’influir en
ells per a adaptar-los als seus interessos.
Especialment preocupant són els tribunals d’arbitratge que constitueixen un mecanisme que
poden utilitzar les empreses privades quan consideren que s’ha vulnerat la seua capacitat d’obtenir
majors beneficis econòmics, ja que estableixen un sistema de justícia paral·lel per a les grans empreses i,
sobretot, la creació d’un suposat dret d’aquestes a l’enriquiment il·limitat.
El ZETA implica un gran atac als drets mediambientals i laborals dels estats membres, com també
a la gestió dels serveis públics.
El Tractat ja ha entrat automàticament en vigor després del vot del 15 de febrer de 2017.
Legalment, ha de ser ratificat per cadascun dels estats membres en els seues propis parlaments, excepte
el Regne Unit i Malta, on només ha d’aprovar-ho el Govern pel seu propi estatus constitucional. D’acord a
la seua legislació interna, cada Estat pot traslladar-ho a altres institucions, com ara parlaments regionals,
o celebrar referèndums. Aquest procés podria allargar-se per tant fins a dos anys. Per tant, en realitat,
l’aplicació provisional s’utilitza merament com un nou mecanisme de pressió, ja que en aqeust cas no té
base jurídica en la legislació o el patrimoni comunitaris, ja que està dissenyada per a motius d’urgència
con els desastres humanitaris. Revertir un tractat una vegada comença a aplicar-se és molt més
complicat i pot, fins i tot, tenir un efecte dissuasiu en els parlaments més proclius a oposar-se al ZETA. Al
final, l’aplicació provisional implica un minvament democràtic, ja que l’aplicació de l’acord no es veu
condicionada als procediments democràtics requerits.
Per tot açò, la Corporació Municipal de l’ajuntament de Cocentaina adopta els següents
ACORDS:
1r. L’Ajuntament de Cocentaina rebutja completament el ZETA (Acord Integral d’Economia i
Comerç), com també la resta de tractats de lliure comerç que la UE està negociant ara mateix com el
TTIP (Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions) i el TISA (Acord en Comerç de Serveis).
2n. Instem al govern de l’Estat espanyol que la ratificació del ZETA a l’Estat espanyol siga
mitjançant un referèndum en el qual participe tota la ciutadania, no solament mitjançant un decret del
Govern o una votació en el Congrés dels Diputats.
3r. Donar trasllat del següent Acord al govern de l’Estat espanyol i als diferents grups
parlamentaris de les Corts Generals.»

El Sr. Rafael Montava, portaveu del grup Popular, comenta que les negociacions del
tractat han durant més de 10 anys, que en resum baixa aranzels per a millorar l’economia i el
comerç. S’ha votat en el Parlament Europeu per part dels nostres representants, i a més caldrà
que ho ratifiquen els diputats de les Corts, que també són representants democràtics. Sembla
que amb la moció es vol dir que eixa representació no es vàlida. També el tribunal d’arbitratge
està format per jutges d’ambdues parts. Diu que inclús un país com Xina, a travès dels seus
dirigents, s’ha mostrat a favor de baixar aranzels entre estats. Creu que la postura que es defén
en la moció significa tornar cap arrere, en compte d’apostar per afavorir l’economia i per tant el
benestar.
El Sr. Bernardo Pérez, portaveu del grup Guanyar Cocentaina, remarca que ni tan sols
els europarlamentaris han tingut accés als documents de la negociació. Lamenta que la postura
del partit Popular i altres partits front a la globalització, amb les seues polítiques neoliberals,
com ara la reforma laboral, es despreocupe de les garanties socials, de la cura de l’entorn i el
medi ambient i en definitiva de la qualitat de vida. Diu que el tribunal d’arbitratge no és un
tribunal normal, si no que es crea al marge dels tribunals ordinaris. Amb aquest tractat es crea
més precarietat i més desigualtat social. Manifesta que no està en contra del comerç, el que
defensa és que aquestos tractats van en contra de la majoria dels treballadors de la Unió
Europea, i que si es posen en marxa amb els vots dels Partit Popular, PSOE i Ciudadanos,
entre altres, es vorà a la llarga a més persones amb feina que no arribaran a final de mes. Creu
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que és una qüestió d’interès general mostrar a la gent el que està coent-se en Europa i per això
cal que l’opinió pública, com a principals afectats, es manifeste a travès d’un referèndum.
El Sr. Montava expressa els seus dubtes de que els membres del Parlament Europeu
voten sense informar-se abans dels assumptes.
El Sr. Pérez diu que en aquest cas ha estat així, ja que els europarlamentaris no tenien
la informació.
El Sr. Montava insisteix en què votaren a favor 408 diputats, per la qual cosa alguna
cosa bona hauran vist en la proposta, però que en qualsevol cas no creu que siga un tema de
debat ací.
El Sr. Pérez contesta que ací és el lloc on la població es pot assabentar del que està
passant.
La Sra. Maria José Martínez, regidora del grup 03820-Compromís, comenta que no li
ha resultat massa fàcil trobar informació sobre aquest tema. Creu que a més de a les
multinacionals i als països membres, també afecta a les persones, i sí veu que hi ha coses que
no encaixen be, com ara la justícia paral·lela, que no és justícia, o els serveis que passen a
mans privades i ja no poden tornar al sector públic. Caldria examinar la repercussió de les
mesures en cada Estat en particular.
La Sra. Alcaldessa diu que l’opinió en el PSOE, així com en els partits de la
socialdemocràcia europea, està dividida entre la visió del grup Guanyar, i l’aprovació dels
tractats.
Finalitzades les intervencions, l’anterior proposta resulta estimada amb 12 vots a favor
dels grups PSPV-PSOE, 03820-Compromís i Guanyar Cocentaina, i 4 vots en contra del grup
Popular.
------------------------I no havent més assumptes a tractar, la presidència alça la sessió, quan són les 20:43
hores del dia de la data.
Tot seguit, la Sra. Alcaldessa, d'acord amb allò previst en el Reglament de Participació
Ciutadana, obre torn obert de preguntes per al públic assistent.
L’ALCALDESSA

LA SECRETÀRIA

Mireia Estepa Olcina

Encarnación Mialaret Lahiguera
Document signat digitalment
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De tot això, com a secretària del Ple, done fe.

