
1.-  Pagament del deute amb la Mancomunitat Vall del Pop.
Com es va informar en l’anterior BIM en data 16 de gener de 2013 el Plenari de

l’Ajuntament va autoritzar a l’Alcalde a concertar una operació de reconeixement de deute
amb la Mancomunitat Vall del Pop. Aquest deute era conseqüència de l’impagament de la
taxa de recollida dels residus sòlids dels exercicis  2010 i 2011 pel que es devien a la
Mancomunitat 130.517,33 euros més els interessos, que han ascendit a 10.949,84 euros.
Aquest deute, 141.467,17 euros, va ser totalment saldat en l’exercici  2014.

2.- Pagament a proveïdors.
En l’actualitat l’Ajuntament paga als seus proveïdors en un termimi menor a
20 dies.  

Així mateix, informar que l'Ajuntament està complint amb els pagaments acordats amb
l'Estat  pel  préstec rebut per import  de 578.907,73 euros per al  pagament dels antics
deutes existents amb els proveïdors privats.

3.- Aigua.
La Diputació d’Alacant ha concedit a la Mancomunitat Intermunicipal Vall del Pop

una subvenció amb destinació a la realització d’una planta potabilitzadora. Els treballs ja
s’han  iniciat.  Amb  aquesta  planta  es  solucionaran  definitivament  els  problemes  de
salubritat de l’aigua. 

D’altra banda, el nostre Alcalde ha mantingut  diverses reunions amb la Presidenta
de la Diputació i del Consorci  d’Aigües de la Marina Alta, Na Luisa Pastor Lillo, perquè
l’Ajuntament  de  Llíber  puga  utilitzar  la  xarxa  de  canonades  que  travessa  el  nostre
municipi i poder portar aigua potable al casc urbà i als habitatges disseminats.

Així  mateix, informar que després de l’execució de les obres del dipòsit d’aigua i  la
instal.lació de la bomba de remunte en el camí la Bassa, s’han solucionat els problemes
d’abastiment en las zones de Morterets, Mequinenza i Xàquera.

Per últim, informar que l’Ajuntament ha concedit 65 contractes d’aigua, possibilitant
així que cada habitatge tinga el seu propi comptador.

4.- Obres.
L’Ajuntament, amb l’ajuda económica i técnica de la Diputació ha dut a terme diverses
obres en el nostre municipi, entre elles:

Remodelació de la Plaça Major, 
Remodelació de la zona esportiva al costat del Col.legi Sants Cosme i Damià,
Acondicionament i asfaltat del Pàrquing del Centre Metge, 
Pavimentació, asfaltat i canvi de la xarxa d’aigua potable als carrers Verge i Escoles, 
Instal.lació de la xarxa de pluvials en els carrers Pau, Colom i Sant Francesc de Llíber,
Asfaltat de camins: Camí del Mig del Pla i del Camí del Poet.

A més, per part dels serveis municipals s’ha dut a terme  obres de neteja i manteniment
de camins rurals, reparació de marges,  etc...

Arran  de les  reunions  mantingudes  amb els  veïns de la  zona de la  Muntanya Llarga,
l’Alcalde va gestionar amb el propietari dels terrenys l’execució d’un nou vial d’accés per
als  autobusos  del  Col.legi  Internacional  Elizabeth  Laude,  eliminant  amb  açò  l’històric
problema de tràfic en aquest camí.  

5.- Energías Renovables.
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S’ ha dut a terme  una obra d’instal.lació d’energies  renovables en l’edifici de
l’Ajuntament. Els treballs han consistit en la instal.lació d’un sistema fotovoltaic
en  la  coberta  de  l’edifici  i  en  la  substitució  de  les  màquines  de  climatització  de
l’Ajuntament.
Com a conseqüència d’aquestes obres l’Ajuntament ha reduït més d’un 70% el consum
d’energia eléctrica. 

6.-Noves tecnologies.
L'Ajuntament ha procedit  a  la instal.lació  de WI FI  gratuït  a la Plaça Major.  Des

d'aquest mes els veïns de Llíber podem gaudir d'aquest servei.

7.-Subvencions.
L’Ajuntament de Llíber ha rebut entre els anys 2013 i 2014 més de 530.000 euros

en subvencions aprovades por la Diputació d’Alacant. Les subvencions más elevades han
sigut:

218.499,05 euros  del  Pla  Provincial  de  Cooperació  a  las  Obres  i  Serveis
competència municipal de l’any 2014.

93.024,18 euros de la Convocatòria  d’Ajudes per a inversions en obres i
reparacions de cooperació municipal.

20.000 euros per a la instal.lació d’energies renovables en l’Ajuntament.

56.037,54 per a l’asfaltat de camins.

23.372,44 en millores del dipòsit d’aigua potable en la zona Morterets.

27.615,23 per a reparació en la xarxa d’aigua i  clavegueram.

La  resta,  fins  als  més  de  530.000  euros,  s’han  obtingut  en  diverses   subvencions
destinades a àrees com esports, cultura, promoció turística de Llíber...

8. Llicències d’ocupació.
L’Ajuntament ha atorgat esta legislatura a data de 7 d’abril de 2015 un total de 178

llicències d’ocupació. 

9. Electrificacions rurals.
L’Ajuntament  durant  aquesta  legislatura  ha  atorgat  llicències  d’obres  per  a

l’electrificació en les zones de Cuta, Xàquera, Morterets, Mequineza i Tossals.

L’Ajuntament està esperant els permisos necessaris de la Conselleria per atorgar la
llicència d’obres per a l’electrificació de la zona Jardins. 

10.- Represos els treballs del Pla  General d’Ordenació Urbana
Havent-se solucionat els problemes de subministrament elèctric i d’aigua als habitatges i
després de l’aprovació de la nova llei urbanística (Llei Ordenació del Territori, Urbanisme i
Paisatge, 4/2015 de la Comunitat Valenciana) l’Alcalde ha mantingut reunions amb el Cap
del Servei   Territorial  de la Conselleria a Alacant i  amb el  Cap del  Servei  d’Avaluació
Ambiental  Estratègica  a  València.   L’Ajuntament,  informat  que  la  legislació  anava  a
canviar, va decidir suspendre els treballs i una vegada aprovada la nova llei s’han reprès
pel mateix equip redactor. 

11. Gran èxit  del Mercat Medieval de LLíber.
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El  passat  28  i  29  de  març  va  tenir  lloc  en  el  nostre  poble  el  Mercat
Medieval,  organitzat  per  l’Ajuntament,  amb  gran  èxit  de  públic  i  nombre
d’expositors. Agrair als veïns i veïnes de Llíber la seua col.laboració amb l’esdeveniment  i
l’assistència massiva als diferents actes duts a terme.  
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