
PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT D'ELX

SESSIÓ CELEBRADA EL 26 DE JUNY DE 2017

PREGUNTES CIUTADANES

1- Pregunta de Sra. Mª Guia Martín Solís

Primer vull (al senyor alcalde) demanar-li si és tan amable, que des del 20 de març que

vaig sol·licitar que em poguera vosté rebre, a hores d'ara encara no he tingut el gust de

ser rebuda. Me’l  vaig trobar a vosté temps enrere per l'arc i  em va enviar que em

rebera un company de vosté, però a hores d'ara el tema està encara sense aclarir. No

és un tema personal, és un tema de l'Ajuntament i és un tema de les institucions que

paguem, i és un tema de la mala funció d'operaris i inspectors que paguem i que no

funcionen. I també em referia al tema de manteniment i neteja, perquè com ja em

coneixeran vostés,  aquesta és la segona vegada que em presente en el  ple,  a part

d'haver anat centenars de vegades a la Regidoria de Neteges i Manteniment. No sols és

que no s'han acabat de mantindre ni  de netejar els solars sobre els quals reclame,

tampoc s'hi ha vist cap paperera, tampoc s'han arreplegat els muntons de fem que es

van deixar en el seu moment, com els que s'estan deixant en la nova etapa que s'està

duent a terme  de neteges de solars. Per la zona on estan els «autos liberatos» s'estan

portant excavadores, s'està començant a amuntonar el fem com el de fa un any i escaig

amuntonat en els solars de l'Aljub, en la zona de Catral i el carrer Carrillo, i l'única cosa

que aconsegueixen amb això és que als quatre dies, l'aire i la pluja, quan plou, torna a

escampar-ho i tenim tot allò que fa vergonya. I el més lamentable i vergonyós és que

continuem pagant-li a Urbaser. Això és el més vergonyós i el més lamentable. Encara

que aquesta zona estiga als afores d'Elx, pel carrer passem ciutadans, centenars, per a

l'Aljub,  per  a  instituts  i  per a  col·legis.  Són vies públiques.  No té per què haver-hi

animals morts, no té per què haver-hi fem, no té per què haver-hi el contenidor de fem

tirat fora més de tres mesos sense passar ningú a agranar i si després dius alguna cosa,

com sempre, la contestació és lamentable i  falta de respecte i  d'educació. No sé si

aquests senyors que netegen pertanyen a la ciutat,  no sé si el senyor d'Urbaser no

cobra, no sé si és que els inspectors que tenim per a comprovar si el que s'ha fet o s'ha

deixat de fer està ben fet..., no sé si és que potser no s'ha pagat el que es va netejar

l'any passat. El que sí que és una vergonya és que en els buits on no hi ha arbres hi ha



unes males herbes que estan ocupant tota la vorera. Jo, en el meu treball, a hores d'ara

ningú ha hagut de  cridar-me l'atenció, i és lamentable i vergonyós que  haja de vindre

a dir a les institucions que pague i als senyors que pague que on està el treball? Que

alguns som exclosos socials i, així i tot, paguem. I si moltes zones d'allí són privades

(com la zona on està la famosa figuera on hi havia un senyor amb burros i pollastres i

que,  per  fi,  van  desaparéixer  i,  encara  sort,  que  no  van  ocasionar  cap  desgràcia

personal, però el fem continua ací amuntonat) i si això és privat, igual que són privades

les nostres cases i són privats els nostres béns, si no paguem se'ns embarguen; doncs,

amb  aquests  senyors  es  pot  actuar  de  la  mateixa  manera  o  netejar-los  i  quan  es

localitzen per no haver tingut un manteniment i no haver tingut un bon tracte amb les

seues propietats no tenim per què continuar pagant els ciutadans. Són carrers, són vies

públiques i és vergonyós, em fa vergonya haver de vindre a l'Ajuntament a dir-los a tots

aquests senyors, tots aquests que cobren del poble, quan començaran a funcionar i

quan començaran a fer el seu treball i quan es molestaran a passar-se per allí  per a

veure que el que se’ls està reclamant és just? Perquè per ací et passeges i veus la ciutat

bonica amb les seues plantes, amb les seues papereres. Però aquests senyors que feren

el favor de muntar-hi alguna que una altra paperera, perquè encara que la gent vullga

arreplegar, perquè per a això sí que multen i t’agafen amb les multes del gos (encara

que  un vullga  arreplegar  les  deposicions  del  gos  quan et  trobes  un contenidor  ha

passat més de mig quilòmetre). On estan les papereres i on està la neteja que paguem?

Els pregue, per favor, que encara que açò està ja denunciat i està ja a València actuant-

se, crec que l'Ajuntament té dret a saber-ho i, en allò que li corresponga que per a això

paguem, prendre les seues mesures.

Resposta del Sr. Héctor Díez

En resposta la senyora Martín Solís, dir que procediré a respondre la pregunta que ha

realitzat, perquè crec que és fonamental, al final, seguir amb el reglament de preguntes

del Ple, perquè si no es fa molt complicat contestar si un no acaba de formular ací la

pregunta que va registrar  a  l'OMAC.  Per  tant,  jo  contestaré  la  pregunta que es  va

registrar,  que era referent a la neteja del carrer Pablo Surra de Garay. Com deia, la

pregunta feia referència al manteniment del carrer Pablo Surra de Garay i adjacents i

sobre ella m'agradaria dir que segons el pla de serveis, que diàriament es comprova el



seu compliment per part dels inspectors municipals, la seua neteja és diària ja que està

al barri de Carrús, en el districte de neteja 48, i en el qual es col·loquen 26 peons que

agranen. El barri de Carrús és el barri que més peons per a agranar té, atesa la seua

dimensió i que atén una població de 80.000 habitants. A part el servei de neteja, es

realitza cada dos o tres mesos en funció de l'època de l'any en què estem, perquè a

l'hivern s'utilitzen, segons el pla de serveis, tres equips de neteja però, per exemple a

l'estiu es dupliquen i fins i tot  enguany s'ha començat a triplicar a partir de la setmana

passada amb 9 equips de neteja. En concret, la zona del Toscar es va netejar entre el 15

i el 19 de maig i la zona de Carrús Oest es va netejar entre el 24 i 25 d'abril. En concret,

a la seua zona li toca tornar a netejar-se en aquest mes juliol. D'una altra banda, la

resta d'actuacions que s’hi realitzen són de neteja d'escocells i buidatge de papereres i

contenidors que es realitzen amb la freqüència que marca el pla de serveis. Sí que és

cert, i açò és una valoració personal, que pareix que mai és prou i jo crec que té molt a

veure amb el fet que és cert que podríem tindre una empresa més efectiva. Això per

descomptat,  no  ho  dubte.  Tinga  en  compte  que  estem  al  final  de  la  vida  de  la

contracta, que és una contracta que va ja per a 18 anys i, per descomptat, hi ha moltes

coses que són millorables. Però, d'altra banda, la part positiva és que el 2019 tindrem

una  contracta  nova  que  crec  que  d'alguna  manera  millorarà  la  neteja,  perquè  la

maquinària serà nova i, per tant, serà un canvi substancial. Però sí que és cert que al

final, ja no es tracta d'Urbaser, es tracta de l'empresa concessionària que hi haja en el

moment. Per molt que netege, després ha d'haver-hi una responsabilitat compartida

per tots i, és clar, si hi ha absència de civisme, per molt que passe l'agranador al matí, si

a la vesprada ja hi ha papers en terra… En aquesta línia, dir-li que fa ja un any es va

posar en marxa una campanya amb el propòsit de fomentar el civisme entre els amos

de mascotes i que, alhora, l'acompanyàvem de sensibilització, però també de sancions,

i enguany s'han posat més de 300 sancions que és 4 vegades més del que es va posar

l'any anterior.  Per  descomptat,  no serà suficient,  però anem fent  camí.  D'una altra

banda, també informar-li que dins de molt poquet hi haurà una nova campanya, més

relacionada no tant amb les mascotes, sinó amb nosaltres, perquè al final és necessari

que tots reciclem correctament, que no tirem papers a terra, etc. perquè, com li deia,

per  molt  que  netege  l'empresa,  si  després,  a  la  vesprada,  el  carrer  està  una altra

vegada fet un fàstic no és culpa de l'empresa. I amb això no vull exculpar l'empresa. I,



finalment,  quant  al  tema  dels  solars  que,  per  descomptat  en  la  mesura  que  siga

possible i quan s'aconsegueix posar en contacte amb l'amo del solar se l’instarà perquè

el netege i, si no, l'Ajuntament procedirà a realitzar-la. I en això estem encara que és

cert que en aquest sector costa molt posar-se en contacte amb alguns propietaris, però

sóc  conscient  que  els  solars  de  què  vosté  parla  deurien  estar  en  moltes  millors

condicions. 

2- Pregunta del Sr. Juan Vázquez Alarcón

Novament em trobe en el dia de hui com a intervinent en aquesta sessió ordinària en

el torn de precs i preguntes en representació del conjunt dels més de 7.000 habitants

que, a hores d'ara, habitem en el nostre estimat barri dels Palmerars, com a president

del Consell Directiu Veïnal de la seua associació de veïns. Vinc per a alçar la veu i cridar

als  quatre  vents  que  els  Palmerars  són  d'Elx.  Així,  d'aquesta  bona  manera,  queda

palesa  que  la  nostra  lluita  i  reivindicació  persisteix  i  contínua,  encara  que  per  a

determinats polítics jo no siga del seu total grat per allò en el que crec i pel que defenc

com a president dels Palmerars. A tot açò, he de dir que els Palmerars continuen patint

mancances en matèria de neteja urbana, poda d'arbratge, serveis de manteniment de

via pública i d'espais municipals, com per exemple i sense anar més lluny,  el Parc de la

Dóna,  únic  parc  oficial  dels  Palmerars.  Dit  açò,  vostés  podrien  comprovar-ho  de

primera mà si es dignaren a visitar-nos ben sovint. Els veïns i les veïnes dels Palmerars

no  podem  concebre  que,  a  les  vesprades  d'estiu,  no  pugem  estar  al  carrer

tranquil·lament prenent la fresca amb els nostres menuts i majors perquè els mosquits

s'hagen convertit en els amos dels carrers per la falta de neteja del clavegueram; com

també, al seu torn, panderoles voladores que es reprodueixen durant l'hivern i ixen a

l'estiu.  Però  el  més  greu  d'aquesta  situació  d'insalubritat  són  les  rates,  grans  com

conills, que es passegen lliurement a plena llum del dia. Això per destacar alguna de les

moltes situacions a què ens enfrontem en el dia a dia com a veïns i com a associació.

Segons un dita popular castellana, “es de bien nacidos el ser agradecidos”. D'aquesta

manera,  i  en referència  a  la  seguretat  que demanàvem i  sol·licitàvem al  Sr.  Pérez,

regidor de Seguretat,  en la sessió corresponent al  mes de setembre de 2016,  hem

d'incidir que un poc ha millorat, encara que no prou ni a peu de carrer com veníem



demanant. Però bo, val més això que no-res i per alguna cosa es comença. I espere que

el seu compromís amb els Palmerars, Sr. Pérez, en aquest sentit no quede en l'oblit.

D'entre els molts compromisos per part de l'equip de govern, hi ha un que per a l'equip

de treball que presidisc és el que major temps ens està ocupant en el nostre treball

diari.  Sens  dubte  estem  parlant  del  poliesportiu  i  les  piscines  municipals  dels

Palmerars. Sr. Pareja, regidor d'Esports, li sona a vosté de res aquest assumpte? Perquè

si  no  ho  recorda,  Sr.  Pareja,  em  cedisc  l’honor  de  fer-li-ho  recordar.  En  la  sessió

ordinària corresponent al mes de setembre de 2016, la regidora de l'Àrea d'Hisenda va

informar que es produiria una modificació en la partida pressupostària, per un import

de 250.000 €,  per a la rehabilitació i  condicionament del  poliesportiu i  les piscines

municipals dels Palmerars, i que les esmentades obres començarien a partir de gener

de  l'any  següent.  Aquest  acord  va  ser  aprovat  per  la  majoria  dels  regidors  de  la

corporació, juntament amb l'equip de govern de la nostra ciutat. Doncs bé, tal com es

va aprovar hem de manifestar la nostra més absoluta disconformitat, ja que un estiu

més no podem gaudir  ni  fer  ús  d’aquestes  instal·lacions,  perquè  tot  ha  quedat  en

promeses incomplides. Els veïns i les veïnes dels Palmerars no ens considerem més que

cap altre ciutadà d'Elx, però, per descomptat, tampoc no ens considerem menys que

ningú. Han de ser vostés conscients que han faltat molt greument al  que ací  es va

aprovar  al  seu dia.  Vosté,  Sr.  Pareja,  regidor  d'Esports,  va afirmar,  no ho dic  jo,  va

afirmar davant de distingits mitjans de comunicació que les piscines estarien llestes i

obertes al públic a partir de juny d'enguany. Som els veïns i les veïnes de Palmerars,

doncs, simples vots per als polítics? Hi ha ja una data concreta en què es començaran a

escometre  les  esmentades  actuacions  urbanístiques  i  de  remodelació  d’aquestes

instal·lacions  esportives?  Sr.  Pareja,  li  preguem  que  siga  vosté  un  polític  100%

competent en les atribucions que el poble li ha encomanat, perquè en cas contrari serà

el poble d'Elx qui el jutge a vosté en els pròxims comicis electorals de 2019, quan vosté

s’ho jugue tot al tot o al res. En aquests moments, l'oposició juga un paper fonamental

en aquest assumpte tan important  per als  Palmerars,  ja  que vostés,  a  hores  d’ara,

tenen  la  majoria.  Espere  i  desitge  que,  com  més  prompte  millor,  es  tinga  en

consideració aquest assumpte per part del Ple, perquè junts construirem els Palmerars

que volem: un millor els Palmerars per a ser viscut, un millor els Palmerars per a ser

gaudit. Moltes gràcies i bon dia.



Resposta de D. Jesús Ruiz Pareja

Sr. Vázquez, li  agraïsc la seua participació, no ho dubte vosté. Senzillament, cridar-li

l’atenció  lleugerament  sobre  la  falta  al  respecte,  tinga  vosté  consideració  i  no  use

terminologies al seu criteri, perquè els altres no ho farem, i jo li garantisc que jo no ho

faré. D'una banda, per a tots els que estan ací, les persones que estan ací han de saber

que els Palmerars és una instal·lació esportiva, i açò responent a la pregunta que s'ha

plantejat  per escrit,  perquè tot  el  del  principi  no s'havia preguntat  i  això,  vaja  per

endavant,  també té  trampa.  Els  Palmerars  és  una  instal·lació  esportiva  que  durant

molts anys va ser abandonada a la seua sort per equips anteriors de govern, com vosté

coneix molt bé. Mai vaig escoltar el crit tan alçat com ara per obrir una instal·lació

esportiva que, per primera vegada, s'ha tingut la voluntat de posar-la en marxa i que

estarà amb tota probabilitat abans que acabe el mes de juliol, si no passa res. Es poden

comprovar les obres que allí s'estan realitzant. He de dir-li també, que no vaig escoltar

res d'açò quan es van soterrar les piscines amb els vestuaris, i ho va fer la regidora que

està allí asseguda en el fons faltant al respecte a la resta de companys, que no està ací,

Cristina Martínez, que va ser qui les va soterrar. No el vaig escoltar a vosté,  ni a ningú

tampoc  alçar  la  veu  al  voltant  d'açò,  cosa  que  em  va  semblar  sorprenent  (però

nosaltres tampoc no ho vam fer). El que al final plantejàvem era que calia donar-li una

solució als Palmerars i  recuperar una instal·lació esportiva, però escolte'm vosté, no

només les piscines, els Palmerars no sols té piscines, els Palmerars també té pistes de

tenis, que són importants, i també té una pista poliesportiva, que també és important

per a unes altres persones. He de dir-li que les piscines municipals en exteriors ja estan

obertes  i  que  tota  la  ciutat  pot  utilitzar  qualsevol  piscina  municipal  incloses,  per

exemple, les de la Ciutat Esportiva, per proximitat als Palmerars , que tampoc està tan

lluny. Jo crec que és més important el compromís que finalment estiga obert que que

no s'hagueren obert mai, perquè el Partit Popular sap vosté que les va condemnar i mai

ningú no va dir res. També li diré una altra cosa, espere el compromís i la col·laboració

de les persones dels Palmerars quant a coses que succeeixen. Per exemple, vostés han

de saber que la nit anterior a obrir les piscines municipals, el vandalisme es va cobrar la

cadira, per exemple, per a persones amb discapacitat en la piscina del Parc Esportiu.

Açò  té  a  veure  molt  amb la  ciutadania  i  amb  tots.  He  de  dir-los  també  que,  per

exemple,  en  les  instal·lacions  de  frontenis,  ahir  mateix,  van  entrar  també  i  han



destrossat la meitat de la instal·lació. Mire vosté, espere que no passe açò amb els

Palmerars i que aquesta implicació que a vosté se li veu pel barri i aquesta voluntat

contribuïsca també, quan estiguen obertes, que ho estaran, estiguen en les condicions

que tots volem perquè estem realitzant un esforç important per tal que siga així. Però

quede's amb la idea que val més tard que mai, en el sentit que perquè hagueren estat

abandonades a la seua sort, com ho han estat durant molts anys, és millor que ara les

tinguem. Crega'm que la meua convicció, com a regidor d'Esports, és recuperar coses

que l'esport ha perdut. No sols pel que suposa la instal·lació esportiva, sinó pel benefici

que l'esport suposa per a les persones, en els diferents àmbits i aspectes. Per tant, no

tardant molt, jo el convide ,a més, que aquest mateix matí, si vol, s'hi acoste perquè

vegen els treballs. Els últims treballs en les pistes de tenis, pel que m'han dit, i en la

pista  poliesportiva  i  els  treballs  de  buidatge  de  terra  que  s'estan  realitzant  aquest

mateix  matí.  Intentarem  anar  de  pressa,  perquè  la  contractació  complica  aquests

procediments, però, així i tot, jo considere que abans que acabe el mes de juliol les

piscines estaran llestes, per tant, no es podrà dir que s'hagen obert ni que no s'hagen

obert, es podrà dir que ens hem retardat un poc. Però ja li dic, que si té vosté interés a

fer-se algun bany, té la piscina de la Ciutat Esportiva, que a més té un preu ridícul,

simbòlic i per als menors és gratuït (no és el seu cas), però que ho sàpia vosté. Però el

que sí que li dic és que abans que concloga l'estiu, estaran en funcionament, acoste's al

seu barri, mire’l si vol i sí que li demanaria col·laboració, i recorde vosté que  nosaltres

el que hem tingut és voluntat d'obrir una instal·lació en què ningú havia confiat mai i

tenim  voluntat  de  posar-la  en  funcionament,  no  a  disposició  dels  Palmerars,  dels

Palmerars i de la ciutat, perquè si nosaltres no haguérem pres aquesta decisió estarien

tancades, com porten més de 5 anys, i ningú no hauria dit res. Permeta'm que li diga

també  que  el  món  no  s'acaba  perquè  una  piscina  s'òbriga  una  setmana  abans  o

després, això jo crec que és obvi. Hi ha coses que, sense deixar de ser importants, són

molt més importants en la ciutat. Però sí que m'haguera agradat, li ho dic de veritat,

escoltar aquesta cridòria o aquesta reivindicació quan la instal·lació la van tancar i quan

la instal·lació la van acabar de destrossar. I aquesta mateixa pregunta la podria haver

vosté formulat uns metres més arrere i no sé què és el que li hagueren dit. El que sí

que li  dic és que per a mi,  com a regidor d'Esports, és important, com li  deia, que

l'esport no tinga cap minva i es tracta de recuperar espais, perquè a més, des del punt



de  vista  econòmic,  era  molt  més  intel·ligent,  per  raons  d'eficiència  i  d'economia,

rehabilitar el que hi havia que no fer-ne una de nova, com es va pensar, que a més no

se sabia mai on s'haguera pogut fer que era una piscina nova en un altre costat que no

haguera tingut la resta d'instal·lacions esportives que té els Palmerars. Per això li dic

que, al final, el compromís es complirà i l’invite que aquest mateix matí, si vol, pegue

una volta per allí i en uns dies en parlem. No tinc tampoc cap inconvenient a atendre'l

personalment totes les vegades que vullga vosté, a explicar-li el que farem allí d'ara en

avant, perquè, a més, hi ha pensat, en les zones de terra morta, adequar l'espai per a

xiquets o per a qualsevol altre esport, perquè hi ha molt d’espai desaprofitat, que mai

es  va  aprofitar   i  ja  que  estem realitzant  el  treball  volem  que  es  quede  el  millor

possible. Però no tinga dubte que al final estarà recuperada i que s'haurà complit. El

que sí que li  dic és que si vosté necessita res de mi, em té a la seua disposició en

qualsevol moment de dilluns a diumenge. Gràcies.

3- Pregunta de la Sra. Rosario Calvo López

La meua pregunta és referent al Sr. regidor de Festes. Jo porte ací 54 anys vivint. Em

considere una il·licitana. No pertanc a cap comissió, veig totes les imposicions, veig

totes les festes, perquè m'agraden. I jo, d'un temps ençà, estic notant certes anomalies

referent al poble i al camp. I el camp pertany al poble. Per cert, tenim un camp preciós

però per a unes coses és camp però per a unes altres no. Llavors, jo ja sé que vosté em

dirà que ací no té res a veure, perquè són coses com privades i tal, però resulta que

vosté és regidor de Festes i cada vegada hi ha més anomalies, coses que no estan bé, i

vosté  sap del  que estic  parlant.  Hauria  de reunir  les  persones que no ho fan bé i

intentar que caminen juntes, cosa que no és així. La festa d'Elx és de tots: del camp, del

poble i per al poble. Aquesta era la meua pregunta.

Resposta del Sr. José Pérez Ruiz

Sra. Rosario li conteste molt gustosament. En primer lloc, dir-li que per a aquest equip

de Govern i per a la Regidoria de Festes,  per a nosaltres té la mateixa importància tots

els membres dels ens festers:  tant els del camp com els de la ciutat. I jo lamente que

vosté tinga aquesta percepció, perquè no deixa de ser una percepció. He d'aclarir-li que

en tots els actes que organitza l'Ajuntament d'Elx, en les festes patronals (que aquesta



era la seua pregunta), dir-li que s'invita a participar en les mateixes condicions tots els

ens  festers,  tant  del  camp com de  la  ciutat.  Perquè l'Ajuntament  d'Elx  (li  recorde)

organitza:  el  pregó de festes, el  racó municipal,  les mascletades i  el  castell  de focs

artificials  amb què  conclouen les  festes.  I  jo  li  assegure  a  vosté  que  s'invita  de  la

mateixa manera els ens festers de la ciutat com els  del camp i, de fet, estan presents

igual. Vosté s'ha avançat a una part de la meua contestació que és aclarir-li que en les

festes patronals concorren una sèrie d'ens com els Moros i Cristians, Els Pobladors, la

Federació Gestora de Festejos Populars (que és per la que vosté m'ha preguntat), que

són ens privats, com vosté entendrà, que són els encarregats d’elaborar el seu protocol

a l'hora d'invitar uns altres ens a participar-hi. Igual que fan les comissions del Camp

quan organitzen les seues festes patronals i són les que tenen la competència per a

participar a uns o a uns altres. El que vull que vosté tinga molt clar és que l'Ajuntament

d'Elx tracta per igual en els actes que organitza els ens festers del camp i de la ciutat, i

per a nosaltres ens mereixen tot el respecte del món. Moltes gràcies.

4- Pregunta de la Sra. Gabriela Grau Mecha

Volia dir-li que estic d'acord que l'Ajuntament ha de cedir espais a la ciutadania, però

espais multiusos.  Ací  porta moltíssims anys que s'estan cedint espais  i  crec que no

s'estan  avaluant  per  a  què  s'estan  utilitzant  aquests  locals  i  si  es  respecten,  fan…

paguen la llum, l'aigua… vaja, el que hagen de pagar i tinguen en contractes. Llavors,

volia saber que ens digueres, en general… Bo, les anteriors legislatures han cedit molts

espais xicotets, però en l'anterior a aquesta, s'han cedit grans espais com ha sigut el

CEU (o siga… els antics jutjats), com han sigut les escoles de Sant Joan, i diversos espais

que em pareix que, si són empreses privades, perquè han de pagar a l'Ajuntament el

corresponent perquè en realitat aquests espais són de tots els ciutadans. Bé, faré la

pregunta directa.  Desitge  saber  si  els  locals  i  espais  cedits  a  entitats,  associacions,

plataformes o persones físiques, compleixen amb els requisits que es van firmar al seu

dia en el conveni o acord pel que fa a aportacions monetàries o socials o pagament de

les  despeses  de l'ús d'aquests  espais,  com llum, aigua,  manteniment i  assegurança

(sobretot), ja que crec que molts espais que pertanyen a tots els contribuents d'això

s'estan lucrant algun amb el cobrament de diners pel servei que s’hi presta i altres amb



la utilització dels esmentats espais per a l’ús particular d'unes quantes persones sense

que aporten res a la societat i han fet d'aquests locals espais públics sense obrir-se a la

ciutadania ni ser locals multiusos. Crec que és hora ja que sapiem quants locals i espais

té Patrimoni cedits i que s'avalue el que es fa en aquests locals de fins socials, ja que

moltes associacions, amb més de 30 anys d'antiguitat, estem en desavantatge en no

disposar ni de local ni de cap mena d'ajuda com reben unes altres associacions festeres

o eclesiàstiques. En espera que faciliten a la ciutadania totes aquestes dades, els salude

atentament.  També  vull  dir-li  que  sol·licite,  a  més  de  la  resposta,  que  prompte

apareguen en la transparència els contractes i les condicions en què estan cedits tots

aquests locals, que potser, moltíssims fan una tasca importantíssima però jo no ho sé.

Jo estic d'acord, quan va vindre la crisi es va dir que no hi havia diners, i jo vaig dir que

jo  no  volia  diners  per  a  la  meua  associació  mentre  en  faltaren  per  a  l'associació

d'Esclerosi, Malalts Mentals, Parkinson, etc. Però si, una vegada que n’hi ha, perquè no

sols  per  a  associacions  d'arrossos  o  de  motoristes  (o  de  jo  què  sé).  El  que  cal  és

compartir-ho totes les associacions i tots els ciutadans i si  tots aporten un poquet ,

perquè crec que  algunes associacions que no tenim res, res, res, que ens arribarà un

poquet. Moltes gràcies.

Resposta del Sr. José Manuel Sánchez Asencio

Moltes gràcies Sra. Grau per la seua intervenció i passe a informar-li  que aquest equip

de govern fa  temps que té  publicada la relació de béns i  drets de l'Excel·lentíssim

Ajuntament  d'Elx  en  la  seua pàgina  web,  sent-ne la  consulta  de lliure  accés  per  a

qualsevol ciutadà o ciutadana que així ho desitge. D'una altra banda, a fi d'establir un

control de la cessió de béns immobles d'aquest Ajuntament, he de dir-li que, des de la

Regidoria de Patrimoni, es realitza un conveni per a la cessió de l'immoble en qüestió

sempre amb l'informe previ  favorable de la regidoria amb què l'associació o entitat

cessionària  tinguera  relació  directa.  Una  vegada  realitzat  l’esmentat  informe,

igualment, cal que l'entitat el destine exclusivament als fins descrits en els estatuts de

l'associació.  Així  mateix,  correspon a l'entitat  o  associació la dotació del  mobiliari  i

l’equipament necessari  per a la seua finalitat,  havent de sol·licitar,  abans,  permís a

l'Ajuntament per a realitzar-hi qualsevol tipus d'obra, ampliació o millora. Igualment,

són per compte de l'entitat o associació, totes les despeses que es deriven de serveis o



subministraments amb què compte el local sempre que aquests siguen susceptibles

d'individualització mitjançant aparells comptadors. Li recorde que en aquest concepte

estan inclosos imports per despeses per llum, telèfon, aigua corrent, gas o qualsevol

altre  de  semblant.  I,  finalment,  també  informar-li  que  és  obligació  de  l'entitat  o

associació  tindre  les  oportunes  llicències  municipals  o  autonòmiques  que  siguen

necessàries per al desenvolupament de la seua activitat. Moltes gràcies.


