
1. Tancament dels pressupostos dels anys 2008, 2009, 2010 i 2011.  
Per part de l'Ajuntament es va procedir al tancament dels pressupostos municipals de les 

anualitats 2008 a 2011. La falta de tancament dels mencionats pressupostos havia motivat la paralització del  
cobrament de les transferències estatals en favor del nostre municipi, per la qual cosa la present Corporació  
va procedir de forma prioritària a la preparació dels comptes per poder tancar aquests exercicis.

2. Aprovació pla de pagament als proveïdors.  
El 30 de març de 2012 el Ple de l'Ajuntament va aprovar el Pla d'ajust de l'Ajuntament de  

Llíber. Gràcies a l'aprovació d'aquest Pla, l'Estat ha concedit un préstec a l'Ajuntament de Llíber per import de 
578.907,73 euros, i amb una durada de deu anys, que es destina íntegrament al pagament de les factures 
pendents amb els proveïdors. L'objectiu perseguit per la Corporació és pagar els deutes antics existents amb 
els proveïdors privats. L'Ajuntament retornarà el préstec rebut en pagaments trimestrals de 8.786,34 euros 
fins a maig de 2014 i a partir d'aquesta data en pagaments trimestrals per import de 18.090,87 euros fins a  
maig de 2022. 

Entre les obligacions que s'exigeixen a l'Ajuntament per a l'aprovació del Pla per part de 
l'Estat es troba la d'augmentar els ingressos per poder pagar el préstec, per la qual cosa en el passat Ple del 
dia 18 de juliol s'ha aprovat la modificació de les ordenances municipals de l'IBI i de l'impost de construccions, 
obres i instal·lacions, incrementant tots dos impostos.

3. Aprovació d'una operació de reconeixement de deute amb la Mancomunitat Vall del   
Pop per pagar la taxa de recollida de residus sòlids urbans (escombraries).
El passat 16 de gener de 2013 el Ple de l'Ajuntament va autoritzar a l'Alcalde a concertar una 

operació de reconeixement de deute amb la Mancomunitat Vall del Pop. Aquest deute és conseqüència de 
l'impagament de la taxa de recollida dels residus sòlids dels exercicis 2010 i 2011 pel que es deuen a la  
Mancomunitat 130.517,33 euros més els interessos. El Ple de la Mancomunitat de 28 de gener va mostrar la  
seua conformitat a la proposta del nostre Ajuntament. El pagament acordat es realitzarà mensualment durant  
els anys 2013 i 2014 (4.600 euros mensualment en 2013 i 6.600 euros mensualment en 2014). El pagament 
dels interessos s'efectuarà l'any 2015.

4. Sentència sistema de climatització Centre Social.  
En el passat mes de febrer de 2012 li va ser notificada a l'Ajuntament la sentència recaiguda 

en el procediment ordinari 1214/2009. En virtut d'aquesta sentència l'Ajuntament haurà de pagar la quantitat 
de 40.554,11 euros en concepte de principal i interessos així com la quantitat provisional de 10.000 euros en  
concepte de costes. En aquesta sentència es condemna a l'Ajuntament per no haver pagat a la mercantil  
JuJuJu Aquacenter, S.L. el sistema de climatització del centre social polivalent. Aquests treballs ascendien a la 
quantitat de 29.980,18 euros, pels quals es va rebre una subvenció de la Diputació al desembre de 2003,  
però no van ser abonats al·legant un incorrecte funcionament de l'aparell. Per part de la mercantil  es va 
iniciar el procediment civil l'any 2009, dictant-se la sentència ara pel Jutjat, desestimant-se la pretensió de la 
Corporació, per la qual cosa ara s'haurà de pagar pràcticament el doble del que costava el sistema i havent 
destinat l'anterior Corporació els diners de la subvenció a altres finalitats, malgrat que legalment els diners de  
la subvenció només es podien destinar al pagament del sistema de climatització.

5. Obres.  
Gràcies a una subvenció concedida per la Diputació d'Alacant per import d'11.152,89 euros 

s'ha procedit a la reforma del parc al costat del col·legi Sants Cosme i Damià.
Així  mateix,  la  Diputació  d'Alacant  ha  subvencionat  amb  un  import  de  225.400  euros 

l'asfaltat del camí d'accés al Pou de la Definitiva (zona Cuta), el camí del Remolí, camí del Riu (zona Jardins) i  
diversos carrers del poble (carrer la Lluna i carrer Sant Pere).

6. Subvencions.  
L'Ajuntament  de  Llíber  ha  rebut  les  següents  subvencions  aprovades  per  la  Diputació 

d'Alacant:
19.384,75 euros per a la compra d'una bomba i motor nou per al pou “La Definitiva”.
11.758,90 euros per treure la bomba i canviar per una altra per al pou “La Definitiva”.
2.000 euros per sufragar despeses de la celebració de les festes patronals. 
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1.500 euros per a equipament de cuina de la Llar del Pensionista.
1.600 euros per a equipament informàtic.
600 euros per a la  I Jornada de convivència entre Residents Europeus i Persones Grans 

(actuació JOMA).
5.000 euros per a lloguer d'il·luminació.
33.250 euros per a substitució il·luminat convencional per a estalvi energètic.
1.500 euros per a manteniment menjador escolar, curs 2011 - 2012.
42.518,51 euros per a modificació xarxa d'aigua potable de la zona dels Morterets.
1.500 euros per a la primera marxa BTT Llíber - Cau 2012. 
950 euros per a actuació musical (La Canya dolçaina i tabalet).
1.725 euros per a serveis socials.
1.700 euros per a actuacions de caràcter econòmic. 
1.100 euros per a equip de climatització.
1.900 euros per a representació teatral infantil a l'agost 2012.
6.650 euros per a calefacció centro social de l'anualitat 2012.
2.000 euros per a adquisició de mobiliari (taules i cadires).
L'import de les subvencions esmentades ascendeix a 373.190,05 euros (incloses les rebudes 

per sufragar les obres referides en el punt anterior).
D'altra banda s'ha rebut una subvenció no dinerària per la qual es col·locaran 10 papereres i  

5 bancs en el nostre municipi.

7. Subvenció aigua Morterets.  
Tal com s'ha reflectit en el punt anterior s'ha rebut una subvenció de Diputació per modificar 

la xarxa de proveïment d'aigua potable a la zona dels Morterets. Amb aquesta subvenció s'espera solucionar 
definitivament el problema de proveïment d'aigua en aquesta zona els estius. 

8. Centre de Salut.  
L'Ajuntament, amb la col·laboració de la Conselleria de Sanitat i de l'empresa Marina Salut, 

ha informatitzat el Centre de Salut i s'ha procedit a la seua connexió a la xarxa sanitària. Amb això s'ha 
aconseguit que els ciutadans de la localitat tinguen el mateix nivell de serveis que la resta de ciutadans de la  
Comunitat. Entre les millores es podrà gestionar una cita a través de la web de la Conselleria de Sanitat i a  
través del telèfon de l'Ajuntament (i, en un futur, a través de la web d'aquest), així com el metge podrà 
accedir a la història clínica electrònica de cada pacient.

9. Llíber Municipi Turístic.  
El Ple celebrat el 30 de març de 2012 va aprovar la declaració de Llíber com a Municipi  

Turístic per ser una destinació d'atracció turística. Un dels avantatges de ser considerat municipi turístic és  
que es poden celebrar convenis amb la Generalitat per realitzar accions preferents de promoció i foment en 
matèria de turisme.

10. Creació Cos Policia Local.  
El Ple celebrat el passat 16 de gener va aprovar la creació del Cos de Policia Local de Llíber. 

Sense suposar cap increment del pressupost municipal aquesta designació pretén potenciar als encarregats de 
garantir  els drets i  llibertats  i  la seguretat  pública, i  per això, dotar  a aquest col·lectiu professional  dels  
mitjans  legals  i  materials  concordes  i  necessaris  per  realitzar  la  seua  labor  quotidiana  amb l'eficiència, 
operativitat i altres elements de legalitat normativa, la qual cosa fa imprescindible la creació d'un Cos propi de  
Policia Local a Llíber.

11. Nova Regidora.  
En el Ple celebrat el passat 16 de gener va prendre possessió la nova Regidora Na Maria 

Vicenta Vives Ivars, per part del PSOE, després de la renúncia al lloc que havia presentat Na Lucia Victoria 
Marsal. 
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