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  1 .  BALANÇ DE SITUACIÓ DE LA GESTIÓ ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT  

Punts d’interés  

Especial: 

 Balanç situació  gestió        

económica. 

 Pla General 

 Pou “La Definitiva”. 

 Polítiques d’ocupació. 

 Sessió Plenària Ordinària 

de 20/07/2011. 

BIM Nº 1 
AGOST  2011 

BIM 
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL DE LLÍBER 

Vos presentem el primer butlletí informatiu municipal. El nostre objectiu principal 

és el de mantindre informats a tots/tes els/les ciutadans/nes del municipi dels 

esdeveniments més importants que vagen produïnt-se a Llíber. Estem treballant en 

la creació d’una pàgina web renovada i actualitzada.  

RELACIÓ PROVISIONAL FACTURES PENDENTS DE PAGAMENT PER L’AJUN-

TAMENT DE LLÍBER EN DATA DE 13 DE JUNY DE 2011. 
-ADVOCAT                                             74.244,50€. 

-ENGINYERIA                                         44.831,20€. 
-BOMBERS                                               3.906,08€. 

-AGÈNCIA DESENVOLUPAMENT LOCAL       6.560,52€. 

-ENTITAT DE SANEJAMENT AIGÜES           4.639,17€. 
-ELECTRICITAT BOMBEIG POU CUTA        41.926,78€. 

-REPARACIONS BOMBA POU                  111.075,05€. 
-EMPRESA DE CONSTRUCCIONS              32.562,24€. 

-RECOLLIDA FEM                                    99.004,13€. 
-EMPRESA OBRES PÚBLIQUES                172.185,10€. 

-ARQUITECTE                                         14.279,57€. 

-CONSULTORIA ACTIVITATS TÈCNIQUES  16.498,68€. 
-MASSMA                                                 5.889,38€ 

L’AJUNTAMENT DEU A 13 DE JUNY DE 2011 UN TOTAL A PAGAR DE 627.602,40€. 

SALDO DELS COMPTES BANCARIS DE L’AJUNTAMENT FA VUIT ANYS (JUNY DE 2003) 
-CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO DE XALÓ      62.357,74€. 

-CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO DE XALÓ      81.322,74€. 
-BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO DE XALÓ                       2.754,68€. 

-CAJA RURAL DE LLÍBER                                           544.898,15€. 

TOTAL SALDO JUNY DE 2003                                691.333,31€. 
SALDO DELS COMPTES BANCARIS DE L’AJUNTAMENT DESPRÉS DE VUIT ANYS (13 DE JUNY DE 2011) 

-CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO CALPE            1.066,32€. 
-CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO XALÓ            10.490,54€. 

-RURAL CAJA DE LLÍBER                                               1.819,27€. 
-TOTAL SALDO JUNY DE 2011                                 13.376,13€. 

  2.   PLA GENERAL 

Després d’haver fet dues visites a la Conselleria vos comuniquem que en data de 17 de juny de 2011, la Directora 

General de Gestió del Medi Natural ha signat el document de referència del Pla General de Llíber; el qual ha sigut 

remès al nostre ajuntament acompanyat de la següent documentació: 

 Informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer 

 Informe de l’EPSAR 

 Informe de la Direcció Territorial de Medi Ambient en Alacant 

 Informe de la Direcció Territorial de Cultura en Alacant 

 Informe de la Direcció General d’Urbanisme 

 Plànols. 

Cal afegir que el dies 27 de juliol i 10 d’agost vam tindre els primers contactes amb els redactors del Pla General. La 

pròxima cita amb ells serà durant el mes de setembre per donar continuitat al P.G. de Llíber i pactar les dates del 

seu compliment. Es realitzarà una reunió informativa quan tot l’equip estiga format. Tanmateix, el 10 d’agost va 

haver una reunió amb la gerent de Cadastre per tractar la forma de donar d’alta les vivendes i també amb la Cap 

d’Àrea de Suma. 
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  3.  REPARACIÓ DE LA BOMBA DEL POU “LA DEFINITIVA” Y COL.LOCACIÓ DE DIFERENTS         

DISPOSITIUS PER EVITAR ALTRES POSSIBLES TRENCAMENTS.  

  5.  SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 20/07/2011.  

BIM Nº 1 BIM 
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL 

   4.  POLÍTICA D’OCUPACIÓ.  

Les contínues i costoses reparacions de la bomba del pou eren degudes a que el quadre elèctric no estava dotat de 

la infraestructura necessària per poder funcionar amb suficient potència de llum, és per això que s’ha augmentat la 

potència del transformador. A més, s’ha col.locat una espècie de termòstat amb l’objectiu de que quan es calfe la 

bomba més del que siga convenient tinga la capacitat de desconnectar-se. Totes aquestes mesures s’han pres per 

tal de previndre qualsevol altra futura reparació. 

També cal dir que s’ha signat un contracte amb l’empresa PROAGUAS perquè confeccionen l’anàlisi de control de la 

qualitat de l’aigua de consum humà en la red d’abastiment de Llíber. 

Gràcies a la subvenció concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant destinada a potenciar les politiques 

d’ocupació entre els aturats de municipis de fins a 2000 habitants, en Llíber ha estat possible la contractació de 4 
treballadors que estan realitzant tasques consistents en el manteniment, conservació i custòdia d’entorns urbans, 

parcs, jardins, zones d’esbarjo; així com la neteja de camins i la reparació i/o adequació d’espais públics del terme 
municipal de Llíber. 

ORDRE DEL DIA 

- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 

- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 

- Donar compte de les Resolucions del Regidor d’Urbanisme. 

- Donar compte del Document de Referència del Pla General de Llíber signat per la Directora General de Gestió 

del Medi Natural en data de 17 de juny de 2011. 

- Mocions o despatxos extraordinaris. 

- Precs i preguntes. 

 Agrair la presència en el municipi de Llíber al Cònsul Britànic, Paul Rodwell, el qual va ser informat de la situació en 

què es troba el poble amb els Residents i de que ha estat creada la Regidoria de Residents, amb Suzanne Mcallister 

al front en horari d’oficina de 11:00 a 13:00 h., per poder atendre i assistir individualment a cadascun dels residents; 

i així, facilitar els tràmits necessaris per donar d’alta les vivendes. 

No podem acabar aquest primer BIM sense donar les gràcies al Regidor de Festes, José Miguel Reus Reus, i a tots 

els seus col.laboradors per l’incansable esforç i el dur treball realitzat contrarellotge per la confecció de la 
programació de les festes en honor a Sant Roc 2011. L’ENHORABONA A TOTS ELLS!!  


