Sessió Ordinària celebrada el 13 de juny de 2013.

AYUNTAMIENTO
DE

ALCALALI

SESSIÓ Nº DOS DE 2.013.
ASSISTENTS
Sr. Alcalde
EN JOSÉ VICENTE MARCO MESTRE

(PP)

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
D’ALCALALÍ, CELEBRADA EL DIA TRETZE DE
JUNY DE DOS MIL TRETZE.

Sres. Regidos
EN LEOPOLDO FERRER RIBES
(PP)
NA MARÍA CRISTINA GINER FERRER
(PP)
NA HAZEL ELIZABETH SIMMONDS
(PP)
NA BEATRIZ VICENS VIVES
(PP)
EN JOSÉ ANTONIO SERER ANDRÉS
(PSOE)
NA MARÍA ISABEL MOLINA VICENS
(PSOE)
EN FRANCISCO MIGUEL COSTA LLÀCER
(BLOC)
NA ROSA ESPERANZA MONSERRAT FERRER (GALL)
Sra. Secretària

A la Casa Consistorial d'Alcalalí, a les vint-i-dos hores
del dia tretze de juny de 2013, es reuneixen en
primera convocatòria les senyores i senyors indicats
al marge, sota la presidència de l'alcalde Sr. José
Vicente Marcó Mestre, a fi de celebrar sessió
ordinària, convocada a aquest efecte.
Sent l'hora expressada, la Presidència va iniciar la
sessió, passant-se a tractar els assumptes compresos
en l'Ordre del Dia.

NA MARÍA DOLORES GARCÍA VICENTE

ORDRE

DEL

DIA

I.- PART RESOLUTIVA.

1. - LECTURA I APROVACIÓ SI PROCEDEIX DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Donat compte de l'acta de la sessió anterior nº1/2013, de data 21 de març de 2013, no havent-se
formulat cap observació ni objecció a la mateixa, va ser aprovada per nou vots a favor i, per tant, per
UNANIMITAT dels senyors assistents.

2.- APROBACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2.012.
S'examina el Compte General corresponent a l'exercici de 2012, format per Secretaria - Intervenció i
integrada pels estats i comptes anuals de l'entitat local rendits pel senyor Alcalde.
El Compte General ha estat dictaminat favorablement per la Comissió Especial de Comptes de data 17
d'abril de 2013, havent romàs exposat al públic pel termini de quinze dies, previ anunci en el "Butlletí
Oficial de la Província d'Alacant" nombre 76, de data 24 d'abril de 2013, durant els quals i vuit dies més,
s'han pogut presentar reclamacions, objeccions o observacions pels interessats. Durant el termini no ha
estat presentada cap reclamació per cap interessat.
Considerant que el dit Compte General està rendit conforme al que preveu la secció segona del capítol III
del títol VI del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals , i Regles 97 i següents de l'Ordre Ministerial EHA/4041/2004, de 23
de novembre, que aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
Sotmès l'assumpte a votació per la Presidència, el Ple de la Corporació, calculant que els estats i
comptes anuals, així com els annexos que integren el Compte General, es troben degudament justificats
d'acord amb els llibres de comptabilitat, de conformitat amb l'article 208 i següents del RDL 2/2004 de 5
de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per nou vots a
favor i per tant per UNANIMITAT dels membres que en nombre de dret la constitueixen, ACORDA:
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Primer.- Aprovar el Compte General corresponent a l'exercici de 2012, amb el següent resum:
Romanent de tresoreria total............................................
Saldos de dubtós cobrament…………………………………….
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb financ. afectada
Romanent de tresoreria per a despeses generals.........................
Resultat del exercici……………..............................................
Resultat pressupostari ajustat.............................................
Total Actiu.................................................................................
Total Passiu................................................................................

(+) 469.506,21€
(-) 56.376,90€
(-)
0,00€
413.129,31€
200.821,77€
278.583,63€
11.133.752,10€
11.133.752,10€

Segon. - Rendir aquest Compte General a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana i al
Tribunal de Comptes, d'acord amb el que preveu l'article 208 i següents del RDL 2/2004 de 5 de març,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i en les Regles 97-112 de
l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de
comptabilitat.
3. - ACORD DE COMPROMÍS D'APORTACIÓ MUNICIPAL, A TENOR DE L'ACORD DE LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL, DE DATA 24 D'ABRIL DE 2013, REFERENT AL PLA D'ESTALVI
ENERGÈTIC.
Per l'Alcaldia es dóna compte de la necessitat d'adoptar acord, amb vista al compromís d'aportació
municipal a la inversió denominada "Millora de l'eficiència energètica d'enllumenat públic", a tenor de
l'acord de la Junta de Govern Local de data 24/04 / 2013, en el qual es sol·licita subvenció per a aquesta
actuació. De conformitat amb la base tercera de la Convocatòria del Pla Provincial d'Estalvi Energètic,
Anualitat 2014, publicada en el "Butlletí Oficial de la Província d'Alacant" núm. 71, de 17 d'abril de 2013,
l'Ajuntament ha de comprometre l'aportació corresponent referida a l'import de la subvenció, per import
de 1.749,25 euros, comprometent la seua consignació en el Pressupost General de l'exercici de 2014,
així com les restants condicions que estableix les bases reguladores de la subvenció.
Per això, havent estat sol · licitada una subvenció per el noranta-cinc per cent del cost del projecte, es
compromet l'aportació de l'import restant per a finançar les actuacions, segons els següents imports:
-Cost pressupostari de l’actuació sol·licitada: 34.985,12 €.
-Subvenció sol·licitada (95% de 34.985,12 €): 33.235,86 €.
- Resta que l'Ajuntament es compromet a aportar: 1.749,25 €.
Després d'un breu diàleg el Ple de la Corporació, per nou vots a favor, i per tant, per UNANIMITAT dels
seus membres assistents, ACORDA:
Primer: Adoptar el compromís d'assumir l'aportació municipal per a finançar l'aportació, corresponent al
cinc per cent del cost de l'esmentada actuació de millora de l'eficiència energètica, que ascendeix a
l'import de mil set-cents quaranta-nou amb vint-i-cinc (1.749,25) euros, comprometent-se a la seua
consignació en els pressupostos de l'entitat per a l'exercici 2014.
No obstant, l'Ajuntament es compromet, una vegada es fixe la subvenció definitiva per part de la
Diputació, a assumir la resta de percentatge de subvenció que no quedi compresa en els límits de la
convocatòria.
De la mateixa manera, l'Ajuntament es compromet a assumir la part no subvencionada per la Diputació,
d'aquelles incidències que sorgeixin durant la contractació i execució de les actuacions, que suposen un
major cost sobre la mateixes, compromís que, en el present cas, serà igual al 5% del cost d'aquesta
incidència.
Segon: Remetre certificació del present acord a l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, a l'efecte de
complimentar els requisits documentals de la convocatòria provincial.
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4. - APROVACIÓ INICIAL D'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL CONSTITUÏT EN EL SÒL, SUBSÒL O VOL DEL DOMINI
PÚBLIC
LOCAL,
A
FAVOR
D'EMPRESES
EXPLOTADORES
DE
SERVEIS
DE
SUBMINISTRAMENTS.
Per l’Alcalde es dóna compte de la proposta d'aprovació de la nova imposició i ordenació de la taxa per
utilització privativa o aprofitament especial, constituït en el sòl, subsòl o vol del domini públic local, a
favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments.
Després d'un breu diàleg pels senyors corporatius, el Ple de l'Ajuntament, per nou vots a favor i, per tant,
per UNANIMITAT dels seus membres ATESOS els articles 15 a 19 i 60 i concordants del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, ACORDA:
Primer: L'aprovació de la nova imposició i ordenació de la taxa per utilització privativa o aprofitament
especial, constituït en el sòl, subsòl o vol del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de
serveis de subministraments, el text consta en l'annex al present acord.
Segon: El present acord serà exposat al públic durant trenta dies, previ anunci en el "Butlletí Oficial de la
Província d'Alacant", durant el qual els interessats podran examinar l'expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes.
Finalitzat el període d'exposició pública, l'Ajuntament adoptarà l'acord definitiu que procedeixi, resolent
les reclamacions que s'haguessin presentat i aprovant les modificacions a què es refereixi l'acord
provisional.
En cas que no s'haguessin presentat reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors
provisional, sense necessitat de nou acord plenari.
En tot cas l'acord definitiu, o el provisional elevat automàticament a tal categoria, i el text integrat de
l'ordenança o de la seva modificació, haurà de ser publicat en el "Butlletí Oficial de la Província
d'Alacant", sense que entri en vigor fins que s'hagi dut a terme dita publicació.

ANNEXE.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
L'APROFITAMENT ESPECIAL, CONSTITUÏT EN EL SÒL, SUBSÒL O VOL DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
SUBMINISTRAMENTS.

Article 1r.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola i 106 de la Llei
7/1.985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, de conformitat amb el que disposen els
articles 15 i 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora d'Hisendes Locals (TRLRHL), aquest Ajuntament estableix la taxa per utilització privativa o
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals a favor
d'empreses explotadores de serveis de subministraments. Aquesta taxa es regirà per la present
ordenança fiscal, les normes s'atenen al que disposa els articles 20 a 27 i 57 del citat TRLRHL 2/2004,
de 5 de març.
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I. - FET IMPOSABLE
Article 2n
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial constituït en el sòl,
subsòl o vol de les vies públiques municipals, per empreses explotadores de serveis de
subministraments que resultin d'interès general o afectin a la generalitat o a una part important del
veïnat.
II. - SUBJECTE PASSIU
Article 3r
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així
com les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, titulars de les empreses
explotadores de serveis de subministraments, amb independència del caràcter públic o privat de les
mateixes, tant si són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s'efectuïn els
subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de drets d'ús, accés o interconnexió de
les mateixes.
2. A aquests efectes, s'inclouran entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses
distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
3. S'exceptuen del règim assenyalat els serveis de telefonia mòbil.
III. - PERÍODE IMPOSITIU I ACREDITAMENT
Article 4t
La present taxa té naturalesa periòdica, reportant-se el primer dia del període impositiu, que coincidirà
amb l'any natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament en l'ús privatiu o l'aprofitament especial, en
què el període impositiu s'ajustarà a aquestes circumstàncies, prorratejant-se la quota per trimestres
naturals complets.
IV. - BASES, TIPUS I QUOTA
Article 5è
1. La base estarà constituïda pels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en el terme municipal les empreses a què es refereix l'article 3.
2. Tindran la consideració d'ingressos bruts procedents de la facturació obtinguda anualment en el terme
municipal per les referides empreses els obtinguts en el període esmentat per les mateixes, com a
conseqüència dels subministraments realitzats als usuaris, incloent els procedents del lloguer i
conservació d'equips o instal·lacions propietat de les empreses o dels usuaris, utilitzats en la prestació
dels referits serveis així com les quantitats percebudes pels titulars de les xarxes en concepte d'accés o
interconnexió a les mateixes.
3. En tot cas hauran de ser inclosos en la facturació l'import de tots els subministraments efectuats als
usuaris en el terme municipal tot i que les instal·lacions establertes per realitzar un subministrament
concret estiguin ubicades fora de dit terme o no transcorrin en tot o en part per via pública .
4. No tindran la consideració d'ingressos bruts procedents de la facturació, els següents conceptes:
a) Els impostos indirectes que els graven.
b) Les subvencions d'explotació o de capital, tant públiques com privades, que les empreses
subministradores puguin rebre.
c) Les quantitats que puguin rebre per donació, herència o per qualsevol altre títol lucratiu.
d) Les indemnitzacions exigides a tercers per danys i perjudicis.
e) Els productes financers, com ara dividends, interessos i qualssevol altres de naturalesa
anàloga.
f) Les quantitats procedents de l'alienació de béns i drets que formen part del seu patrimoni.
g) Les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi
de l'entitat a la qual s'apliqui aquest règim especial.
En general tot ingrés que no procedeixi de la facturació realitzada en el terme municipal per serveis que
constitueixin l'activitat pròpia de les empreses de serveis de subministraments.
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5. Els ingressos a què es refereix l'apartat 2 del present article s'han de minorar en les quantitats
satisfetes a altres empreses en concepte d'accés o interconnexió a les xarxes, quant a les que empren
xarxes alienes per efectuar els subministraments.
Article 6è
1. La quota de la taxa serà la quantitat resultant d'aplicar l'un i mig per 100 a la base.
2. Aquesta taxa és compatible amb les taxes establertes per prestacions de serveis o la realització
d'activitats.
V. - EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 7è
No es concediran més exempcions o bonificacions que les expressament previstes en les lleis o les
derivades de l'aplicació dels Tractats Internacionals.
VI. - RÈGIM DE DECLARACIÓ, INGRÉS I COMPROVACIÓ
Article 8è
1. S'estableix el règim d'autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà periodicitat
trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural a què es refereixi.
El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o servei d'interès general, comporta
l'obligació de fer constar aquesta circumstància a l'autoliquidació del trimestre corresponent, així com la
data de finalització.
2. L'autoliquidació es presentarà i pagarà dins del mes següent posterior a cada trimestre natural. Es
presentarà a l’entitat gestora de la taxa una autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat
en el terme municipal, especificant l'import dels ingressos percebuts per cada un dels subministraments.
3. Per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració trimestral dels ingressos bruts se'n derivi una
liquidació de quota inferior a 3 euros, s'acumularà a la següent, indicant-se en l'autoliquidació els
trimestres a què correspon.
4. La presentació de les autoliquidacions fora del termini establert en el paràgraf 2n d'aquest article
comportarà l'exigència dels recàrrecs d'extemporaneïtat, de conformitat amb el que disposa l'article 27 de
la Llei General Tributaria.
Article 9è
1. Un cop finalitzat el període impositiu, l'Administració podrà procedir a comprovar els ingressos
efectivament percebuts per l'empresa subministradora, per la qual cosa podrà utilitzar qualsevol dels
procediments de comprovació que permet la legislació tributària.
2. A aquest efecte, es podrà requerir la documentació necessària que acrediti els ingressos bruts que
efectivament s'ha obtingut al municipi, així com justificació de les quantitats que els minorin i, en
particular:
a) Les empreses distribuïdores i comercialitzadores d'energia elèctrica han de remetre a l'Ajuntament
informació de la facturació d'energia elèctrica als seus clients, classificat per tarifes elèctriques on es faci
constar per a cadascuna d'elles els conceptes de facturació corresponents als subministraments
realitzats en el terme municipal i els corresponents als peatges per accés a les xarxes dels
subministraments realitzats en el seu terme municipal, amb identificació de l'empresa i data de pagament
d'aquests peatges.
b) La resta d'empreses subministradores han de remetre a l'Ajuntament informació de la facturació als
seus clients, on es faça constar els conceptes de facturació corresponents als subministraments
realitzats en el terme municipal i els corresponents als peatges per accés a les xarxes dels
subministraments realitzats en el seu terme municipal, identificant data i empresa a la qual es paga.
VII. - GESTIÓ PER DELEGACIÓ
Article 10è
1. Si la gestió, inspecció i recaptació de la taxa es delega, totalment o parcialment en la Diputació
Provincial d'Alacant, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que
faci l'Administració delegada.
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2. Suma Gestió Tributària, com a organisme autònom de la Diputació d'Alacant, establirà els circuits
administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels
subjectes passius amb la finalitat de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials
derivades d'aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme Summa Gestió Tributària
s'ajustarà al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat de dels quals correspon
als Municipis de la província d'Alacant que han delegat les seves facultats en la Diputació.
VIII. - INFRACCIONS I SANCIONS
Article 11è
En tot el relatiu a infraccions tributàries i les seves distintes qualificacions, així com les sancions que a
les mateixes corresponguin, s'aplicarà el que disposa la vigent Llei general tributària i altres disposicions
concordants i complementàries.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o l'aprofitament especial
constituït en el sòl, subsòl o vol del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de
subministrament així com tots preceptes que s'oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb el
estableix aquesta ordenança fiscal.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 13 de juny de
2013, entrant en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i començarà a
aplicar-se aquest dia, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.

5. - MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE
CLAVEGUERAM.
Per l’Alcalde es dóna compte de la proposta de modificació de la vigent ordenança fiscal reguladora de la
taxa pel servei de clavegueram, adoptant un text integrat complet de la vigent regulació d'aquesta
exacció.
En José Antonio Serer Andrés, en nom del grup municipal del PSOE, fa l'observació que els tarifes de
l'aigua és paguin cares al municipi, ja que per a un habitatge on viuen dues persones, és paga un rebut
d'uns cinquanta euros.
L'Alcalde respon que el problema és que l'aigua que es compra a la Comunitat de Regants de Parcent
s'adquireix a 0,5 euros el metre cúbic, sent ara més avantatjós el preu del subministrament procedent de
Fons de la Font, per la que el preu de venda ha de ser necessàriament alt, tot i que ha estat aprovat per
la Comissió de Preus de la Generalitat.
Després d'un breu diàleg pels senyors corporatius, el Ple de l'Ajuntament, per vuit vots a favor (cinc del
grup municipal del PP, dos del grup municipal del PSOE, i un del grup municipal del BLOC) i una
abstenció del grup municipal del GALL , i per tant per majoria dels seus membres, ATESOS els articles
15 a 19 i 60 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, ACORDA:
Primer: L'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de
clavegueram, el text consta en l'annex al present acord.
Segon: La present modificació de l'ordenança fiscal serà exposada al públic durant trenta dies, previ
anunci en el "Butlletí Oficial de la Província d'Alacant", durant el qual els interessats podran examinar
l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
Finalitzat el període d'exposició pública, l'Ajuntament adoptarà l'acord definitiu que procedeixi, resolent
les reclamacions que s'haguessin presentat i aprovant les modificacions a què es refereixi l'acord
provisional.
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En cas que no s'haguessin presentat reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors
provisional, sense necessitat de nou acord plenari.
En tot cas l'acord definitiu, o el provisional elevat automàticament a tal categoria, i el text integrat de
l'ordenança o de la seua modificació, haurà de ser publicat en el Butlletí Oficial de la província, sense
que entre en vigor fins que s'hagi dut a terme la publicació.

ANNEXE.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CLAVEGUERAM.
FONAMENT LEGAL.
ARTICLE 1r. 1. A l'empar del que preveuen els articles 57 i 20.4.r) del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de
l'esmentat text legal, la taxa per la prestació del servei de clavegueram, es regirà per la present Ordenança Fiscal. .
2. Pel seu caràcter higiènic - sanitari el servei de clavegueram és recepció obligatòria.
FET IMPOSABLE.
ARTICLE 2n. 1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) L'acte d'atorgament de la llicència per a la presa al servei de clavegueram.
b) La prestació dels serveis d'evacuació i transport a punt de tractament o abocament de les aigües residuals
d'origen domèstic, industrial o recreatiu, així com de les aigües pluvials, tant pels seus costos d'explotació
com pels de manteniment. En l'Ordenança d'abocaments es defineix la naturalesa i la càrrega contaminant
acceptada pel col·lector, així com la tarifa específica aplicable en aquests casos.
2. No estaran subjectes a la taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que tinguin la condició de solar o
terreny.
SUBJECTE PASSIU.
ARTICLE 3r. 1. Estan obligats al pagament de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques així com les
entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que siguin:
a) Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari, usufructuari o titular del domini útil
de la finca.
b) En el cas de prestació dels serveis referits en l'apartat 1.b) de l'article anterior, els ocupants o usuaris de les
finques del terme municipal beneficiàries d'aquests serveis, qualsevol que sigui el seu títol: propietaris,
usufructuaris, habitants o arrendataris , fins i tot en precari.
2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l'ocupant o usuari dels habitatges o locals el
propietari d'aquests immobles, qui podran repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els respectius
beneficiaris del servei.
RESPONSABLES.
ARTICLE 4t. 1. Respondran solidàriament del deute tributari les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 42 de la
Llei general tributària. .
2. Seran responsables subsidiaris del deute tributari les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 43 de
la Llei general tributària.
BASE IMPOSABLE I QUOTA TRIBUTÀRIA.
ARTICLE 5è. 1. Constitueix la base imposable d'aquesta taxa:
- En l'autorització a la presa una quantitat fixa, per una sola vegada.
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- En els serveis de clavegueram, els metres cúbics d'aigua consumida. En cap cas per a la determinació de la
base imposable podrà prendre un consum d'aigua que sigui inferior al mínim facturat per subministrament, la
quota resultant de la consideració d'aquest consum tindrà el caràcter de mínima exigible.
2. La quota tributària a exigir per la prestació dels serveis de clavegueram, evacuació i transport d'aigües residuals i
pluvials serà la següent:
a) Quota de servei: Tots 0,138 m3/mes.
Tarifa en funció del consum: Tots els metres cúbics 0,133 euros/m3 facturat.
3. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la xarxa de clavegueram,
serà la següent:
-Habitatges: 500,00 euros.
-Altres immobles: 750,00 euros.
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS.
ARTICLE 6è. No es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els expressament previstos en les normes amb rang de llei o els
derivats de l'aplicació de Tractats Internacionals, d'acord amb el que disposa l'article 9 del RDL 2/2004 de 5 de març.
ACREDITACIÓ.
ARTICLE 7è. 1. La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix el fet imposable,
entenent-se iniciada la mateixa:
a) En la data de presentació de l'oportuna sol·licitud de la llicència de presa, si el subjecte passiu la formula
expressament.
b) Des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueram municipal. L’acreditació per aquesta modalitat de la
taxa es produirà amb independència que s'hagi obtingut o no la llicència d'escomesa i sense perjudici de la
iniciació d'expedient administratiu que es pugui instruir per a la seua autorització.
2. Els serveis d'evacuació i transport d'aigües residuals i pluvials tenen caràcter obligatori per a totes les finques del
municipi que tinguin façana als carrers, places o vies públiques on hi hagi clavegueram, sempre que la distància
entre la xarxa i la finca no excedeixi de cent metres, i s’acreditarà la taxa fins i tot quan els interessats no procedeixin
a efectuar la connexió a la xarxa.
3. L’acreditació tindrà lloc per bimestres naturals i el període impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els
supòsits d'inici o cessament en la prestació del servei, en els quals es procedirà, si escau, a l'oportú prorrateig de la
quota, que tindrà caràcter semestral.
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ.
ARTICLE 8è. 1. La gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'aquesta taxa es realitzarà d'acord amb el que preveu la Llei general
tributària i en les altres lleis concordants en la matèria, així com en les disposicions dictades per al seu
desenvolupament. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions d'alta i baixa en el
cens de subjectes passius de la taxa, en el termini que hi ha entre la data en què es produeixi la variació en la
titularitat de la finca i l'últim dia del mes natural següent. Aquestes últimes declaracions tindran efecte a partir de la
primera liquidació que es practiqui una vegada finalitzat el termini de presentació d'aquestes declaracions d'alta i
baixa.
La inclusió en el cens es farà d'ofici una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa.
2. Les quotes exigibles per aquesta taxa es liquidaran i recaptaran pels mateixos períodes i en els mateixos terminis
que els rebuts de subministrament i consum d'aigua.
En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà l'oportuna sol·licitud i els serveis tributaris d'aquest
Ajuntament, una vegada concedida aquella, practicaran la liquidació que procedeixi, que serà notificada per a ingrés
directe en la forma i terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.
PARTIDES FALLIDES.
ARTICLE 9è. Es consideren partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel
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procediment de constrenyiment, per a la declaració es formalitzarà l'oportú expedient d'acord amb el que preveu el
vigent Reglament de Recaptació.
INFRACCIONS I SANCIONS.
ARTICLE 10è. En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a les mateixes corresponguin
en cada cas, s'estarà al que disposa l'Ordenança fiscal general i els articles 183 i següents de la Llei General
Tributària.
APROVACIÓ I VIGÈNCIA.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança, aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 13 de juny de 2013, començarà a aplicarse el dia següent a la publicació al Butlletí Oficial de la Província l'edicte de la seua aprovació definitiva amb el text
íntegre del seu articulat, romanent en vigor fins que s'acordi la seua modificació o derogació.

6.-ACORD DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 1/2013.
Sobre la taula la proposta d'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2013, per
import de 1.239,89 euros, que comprèn les següents obligacions de l'exercici anterior, donant l'Alcalde
l'oportuna explicació sobre la procedència de l'acord, a causa de la impossibilitat del reconeixement
d'aquestes obligacions durant el passant exercici de 2012, a l'haver estat rebudes les factures durant
l'any 2013:
-Cadena Valenciana de Ràdio S.A. Factura a / 4 per publicitat del mes de desembre de 2012. Import:
150,04 euros. (Registre general d'entrada número 2013-I-RC-80).
-Societat General d'Autors i Editors. Factura 25430556 per actuacions musicals a la via pública en les
festes populars. Import: 1.239,05 euros. (Registre general d'entrada número 2013-I-RC-94).
ATÈS l'article 176 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l'article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 28 de
abril, que aprova el Reglament Pressupostari, així com l'article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de
règim local
Lloc seguit l'assumpte a votació per la Presidència, constant informe de Secretaria - Intervenció, el Ple de
la Corporació per vuit vots a favor (cinc del grup municipal del PP, dos del grup municipal del PSOE, i un
del grup municipal del BLOC ) i una abstenció del grup municipal del GALL i, per tant, per majoria dels
seus membres assistents ACORDA:

Únic: L'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2013, per import de 1.389,09
euros, autoritzant, disposant i reconeixent aquests crèdits, per al seu pagament amb càrrec als crèdits
del vigent Pressupost General; l'eficàcia queda condicionada a l'entrada en vigor de l'expedient de
modificació de crèdits mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit número 6/2013.
7.-MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS
DE CRÈDIT NÚM. 6/2013.
Per l’Alcalde es dóna compte de la proposta de modificació pressupostària, mitjançant crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit núm. 6/2013, en el Pressupost General de l'exercici de 2013, davant
l'existència de despeses que no poden demorar fins a l'exercici següent, per als quals no hi ha crèdit en
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el vigent Pressupost de la Corporació, o és insuficient o no ampliable el consignat, atès que cal efectuar
anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del Pressupost vigent no compromeses, les dotacions
del qual s'estimen reductibles sense pertorbació del respectiu servei.
Les modificacions que es preveuen segons l'esmentat expedient de modificació pressupostària són les
següents:

A) Crèdits extraordinaris.

a.1) Nous crèdits pressupostaris. Altes en Aplicacions de Despeses.
Aplicació
Presupuestària
2.480.02
3.226.09

Descripció

Euros

Subvenció Asociación Tercera
Edat
REC Activitats culturals any 2012
TOTAL CRÈDIT EXTRAORDIN.

438,92
1.389,09
1.828,01

b.1) Finançament. Baixes o anulacions en aplicacions de despeses.
Aplicació
Pressupostària
1.463.00

Euros

Descripció
Quotes serveis recollida de escombraries
Vall de Pop
TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ

1.828,01
1.828,01

B) Suplements de crèdits.
b.1) Suplements en aplicacions de despeses.
Aplicació Pressupostària

Descripció

Euros

9.15

Productivitat.

1.500,00

3.22

Material, subministres i altres. B.P. Pref.

8.000,00

3.221.00

Subministres energia eléc. Béns prefrte.
2.500,00

3.62

Adequació edifici esportiu (Instal·lació
de bomba piscina municipal.)

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDITS:
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2.º FINANÇAMENT.
Esta modificació es finança mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions del Pressupost
vigent, no compromeses, les dotacions del qual s'estimen reductibles sense pertorbació del respectiu
servei, en els termes següents:
b.1) Finançament. Baixes o anulacions en aplicacions de despeses.
Aplicació Presupues.

Descripció

Euros

4.21

Actuacions econòmic. Rep. Mant y Cons.

9.27

Fons de contingència

2.000,00

Quotes serveis recollida d’escombraries
Mancomunitat Vall de Pop

7.545,00

2.463.00

Quotes M.A.S.S.M.A.

3.000,00

3.463.00

Quotes MACMA

116,75

4.463.00

Quotes Mancomunitat V. Pop. Turisme

796,77

9.466.00

Quotes F.V.M.P.

45,93

1.467.00

Aportació Consor. Prov. Extinció Incendis

120,88

1.467.01

Consorci Residus Zona XV

174,67

1.463.00

TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ

500,00

14.300,00

De conformitat amb l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, considerant la Corporació la urgència de la
modificació proposada, que no permet la demora a un exercici posterior de les despeses que empara i
l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local
Posat l'assumpte a votació per l'Ajuntament, la Corporació, per nou vots a favor i, per tant, per unanimitat
dels seus membres, ACORDA:
Primer: Aprovar provisionalment l'expedient de modificació pressupostària n º 6/2013 mitjançant crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit, en els termes referits en la part expositiva d'aquest acord.
Segon: L'expedient se sotmetrà a informació pública durant quinze dies, mitjançant la seva exposició al
tauler d'anuncis, prèvia publicació d'edicte, perquè els interessats puguin presentar reclamacions, que
seran resoltes pel Ple. De no presentar aquestes, l'expedient s'entendrà definitivament aprovat, procedint
a la publicació d'edicte, amb el resum per capítols de les expressades modificacions, al "Butlletí Oficial
de la Província" d'Alacant.
8. - APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE LA CORPORACIÓ.
Per l'Alcaldia s'informa sobre la rectificació de l'Inventari Municipal dels béns i drets que componen el
patrimoni d'aquesta entitat local, a data de 31 de desembre de 2012.
Es presenta a la Corporació la relació de béns i drets inventariats, ressenyats per separat i segons la
seva naturalesa, agrupats per categories, i indicant l'estat de conservació dels mateixos, la seva
valoració i la forma d'adquisició, preu i data en alguns casos.
Es dóna compte de la variació de l'Inventari produïda durant l'exercici 2012, que es transcriu a
continuació:
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INVENTARI GENERAL 31 DE DESEMBRE DE 2012 - AJUNTAMENT D’ALCALALÍ

EPI 1.- IMMOBLES

BRUT

AMORTITZACIÓ

NET

18.749.487,90 €

522.751,03 €

18.226.736,87 €

EPI 2.- DRETS REIALS

0,00 €

EPI 3.- MOBLES DE CRÁCTER HC, ARTÍSTIC, IMP. VALOR
ECO.

0,00 €

EPI 4.- CRÉDITS MOBILIARIS, VALORS I DRETS

228.939,42 €

EPI 5.- VEHÍCLES

12.697,02 €

228.939,42 €

2.285,96 €

10.411,06 €

0,00 €

EPI 6.- SEMOVIENTES

EPI 7.- MOBLES

TOTAL INVENTARI GENERAL [31/12/2012]

366.649,89 €

150.162,40 €

216.487,49 €

19.357.774,23 €

675.199,39 €

18.682.574,84 €

AMORTITZACIÓ

AMORTITZACIÓ

ACUMULADA

ANUAL

19.134.657,93 €

288.582,75 €

188.718,57 €

18.657.356,61 €

19.357.774,23 €

477.301,32 €

197.898,07 €

18.682.574,84 €

BRUT

NET

TOTAL INVENTARI 2011

TOTAL INVENTARI 2012

NET 2011
18.657.356,61 €

(+)

ALTES 2012
233.284,10 €
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(-)

BAIXES 2012
10.167,80 €

(-)
197.898,07 €

AMORTITZACIONS 2012

2.665,95 €

*BIENES INCORPORADOS EN 2012

195.232,12 €

*BIENES INCORPORADOS ANTERIORMENTE

NET 2012
18.682.574,84 €

ALTES.
EPI 1
Total bruto

Amort. 12

Total neto

4.179,80

74,69

4.105,11

EPI 1.4 014 IT RENOVACION TUBERIA DE AGUA POTABLE EN C/ PORXE

59.007,80

282,14

58.725,66

EPI 1.4 004 IT COLECTOR DE PLUVIALES LOS NARANJOS

EPI 1.2 002 TORRE MEDIEVAL CUATRO VENTANAS ABATIBLES PARA LA TORRE MEDIEVAL

71.159,00

0

71.159,00

EPI 1.6 005 VT POLÍGONO 4 CAMINO XXVI

975,00

0

975,00

EPI 1.6 006 VT POLÍGONO 4 CAMINO XXV

850,00

0

850,00

EPI 1.6 007 VT POLÍGONO 4 CAMINO XXVIII

550,00

0

550,00

90,00

0

90,00

EPI 1.8 001 PARCELA 130, POLÍGONO 5

1.895,00

0

1.895,00

EPI 1.8 002 PARCELA 131, POLÍGONO 5

2.105,00

0

2.105,00

EPI 1.8 003 PARCELA 365 POLÍGONO 4

200,00

0

200,00

EPI 1.8 004 POLÍGONO 1 PARCELA 234

60.000,00

0

60.000,00

2.556,80

0

2.556,80

EPI 7. MO 004 EDIFICIO MULTIUSOS ARMARIO

1.780,45

165,88

1.614,57

EPI 7 MO 009 AGENCIA DESARROLLO LOCAL MOBILIARIO

2.676,48

116,27

2.560,21

988,92

90,6

898,32

EPI 1.6 008 VT POLÍGONO 4 CAMINO XXVII

EPI 4

EPI 4 002 DERRAMA 2012 COMUNIDAD DE REGANTES

EPI 7

EPI7 IT 002 BIBLIOTECA INSTALACION RED GUIFINET

139,85

5,26

134,59

4.581,95

471,03

4.110,92

334,32

30,55

303,77

EPI7 IT 006 NUEVO AYUNTAMIENTO DISEÑO Y MAQUETACION PAGINA WEB

6.195,00

823,74

5.371,26

EPI7 IT 006 NUEVO AYUNTAMIENTO PANTALLA TACTIL PUNTO DE INFORAMACION TURISTICA

2.301,00

172,89

2.128,11

EPI7 IT 005 TORRE MEDIEVAL INSTALACION ANTENA TRONCAL CON PARCENT
EPI 7 IT 005 TORRE MEDIEVAL INSTALACION RED GUIFI.NET EN LA TORRE
EPI7 IT 006 NUEVO AYUNTAMIENTO INSTALACION CABLE PARA LA RED WIFI
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EPI7 IT 007 OTROS INST. DE RELOJES Y CONTADORES PARA RDUCIR EL CONSUMO ELECTRICO

1.621,00

82,08

1.538,92

735,14

35,58

699,56

EPI7 IT 008 AEDL MAQUINA AIRE ACONDICIONADO DESPACHO

1.013,62

89,85

923,77

EPI7 IT 008 AEDL PANTALLA DE PROYECCION

1.050,00

50,68

999,32

EPI 7 IT 009 POLIDEPORTIVO CENTRALIZACION CONTADORES EN PISCINA MUNICIPAL

1.769,73

15,15

1.754,58

EPI 7 M 001 EDIFICIO MULTIUSOS TRITURADORA

2.138,08

7,4

2.130,68

EPI 7 E 004 CENTRO CÍVICO TRES ORDENADORES

1.494,02

112,26

1.381,76

EPI 7 E 006 NUEVO AYUNTAMIENTO TONER, MONITOR CON TECLADO Y RATON INALAMBRICO

178,14

9

169,14

EPI 7 E 006 NUEVO AYUNTAMIENTO ORDENADOR INTEL PARA ALCALDIA

718,00

30,9

687,10

EPI 7 IT 007 OTROS ESTUDIO ENERGETICO PARA EL PLAN DE AHORRO ENERGETICO 2012-2013

TOTAL

233.284,10 €

2665,95 €

230.618,15 €

DISMINUCIONS

Total bruto

Amort. Acum

Total neto

EPI 1 4002 FUENTE DEL CINE

2.000,00 €

200,00 €

1.800,00 €

EPI 1 6005 VT POLÍGONO 4 CAMINO 9015

8.167,80 €

0

8.167,80 €

TOTAL

10.167,80 €

200,00 €

9.967,80 €

Sol·licita la paraula En José Antonio Serer Andrés, en nom del grup municipal del PSOE, que pregunta
perquè s’ha inclòs el tòner al Epígraf 7, al qual respon secretària que segurament s'haurà inclòs a la
factura de tot el subministrament.
Seguidament és posat l'assumpte a votació per la Presidència, i la Corporació, per nou vots a favor de la
totalitat dels membres que la componen i, per tant, per UNANIMITAT dels seus membres, en compliment
de l'art. 33 del R.D. 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats
Locals, ACORDA:
ÚNIC: Aprovar la rectificació de l'Inventari de béns i drets d'aquest Ajuntament, referida a la data de 31
de desembre de dos mil dotze, per import de 18.682.574,84 euros; comunicant aquest acord a la
Subdelegació del Govern de la Generalitat Valenciana.

9.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, AGÈNCIA
VALENCIANA DE SALUT DE LA CONSELLERIA DE SANITAT I L'AJUNTAMENT DE ALCALALÍ,
PER A LA PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA AMBULATÒRIA.
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Sobre la taula el conveni de col·laboració entre la Generalitat, Agència Valenciana de Salut de la
Conselleria de Sanitat i l'Ajuntament d'Alcalalí, per a la prestació d'assistència sanitària en règim
ambulatori als assegurats del Sistema Nacional de Salut i aquells ciutadans que tinguin reconeguda la
cobertura sanitària pública a la Comunitat Valenciana pel personal dependent de l'Agència Valenciana de
Salut.
L'objecte del present conveni consisteix a establir la cooperació entre ambdues administracions en el
manteniment del Consultori Auxiliar de la població, continuant l'Ajuntament fent-se càrrec del
manteniment del centre, sufragant les despeses de funcionament (electricitat, aigua, neteja) i de
conservació dels locals, així com els corresponents al personal dependent de l'Ajuntament.
L'Agència Valenciana de Salut abonarà la quantitat total de 15.060 euros a l'Ajuntament, distribuïts en les
anualitats 2013 a 2016. El conveni té efectes des del dia 1 de gener de 2013 fins al 31 de desembre de
2016.
Atesos els articles 55 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, que regulen les relacions interadministratives, el present conveni de cooperació és expressió de
l'execució de les seves competències en la matèria de sanitat per les administracions públiques
intervinents en el Conveni.
Per la seva banda, l'article 25.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
preveu que el municipi exercirà competències en matèria de participació en la gestió de l'atenció primària
de la salut . A més l'article 28 de l'esmentada Llei estableix que els municipis poden realitzar activitats
complementàries d'altres administracions públiques, en particular les relatives a la sanitat.
És competent per al present acord el Ple de l'Ajuntament (Art.22 Llei 7/1985, de 2 d'abril).

Seguidament és posat l'assumpte a votació per la Presidència, adoptant la Corporació per nou vots a
favor, i, per tant, per UNANIMITAT dels seus membres el següent ACORD:
Primer: Aprovar l'esmentat Conveni de col·laboració entre la Generalitat Agència Valenciana de Salut de
la Conselleria de Sanitat i l'Ajuntament d'Alcalalí, per a la prestació d'assistència sanitària ambulatòria.
Segon: Facultar a l'Alcalde per subscriure tots els documents requereixi l'execució del present acord.

10.-DECLARACIÓ DE DESERT I MESURES A ADOPTAR SOBRE EL PROCEDIMENT
D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEMANIAL, PER L'EXPLOTACIÓ DEL
SERVEI DE BAR CAFETERIA DEL CENTRE CIVIC I SOCIAL D'ALCALALI, I APROVACIÓ SI
PROCEDEIX DEL NOU EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL NOU PROCEDIMENT.
Pel Alcalde es dóna compte de la tramitació de l'expedient d'adjudicació de la concessió demanial,
per a l'explotació del servei de bar cafeteria del centre cívic i social d'Alcalalí, aprovat pel Ple el passat
21 de març de 2013. S'informa de la circumstància que no ha estat dipositat per l'únic licitador
presentat l'import de divuit mil (18.000,00 euros) en concepte de garantia definitiva, conforme indica la
clàusula 16a "Constitució de la garantia definitiva" del plec de clàusules administratives d'aquesta
contractació.
Conforme al que disposa la clàusula 17 ª d'aquest plec de clàusules, de no complir adequadament el
requeriment d'aportació de documentació i constitució de garantia en el termini assenyalat en aquest
plec, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i es preveu en l'article 103.4 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, la conseqüència de la confiscació de la garantia provisional per a les empreses que
retirin injustificadament la seva proposició abans de l'adjudicació.
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Així mateix l'alcalde manifesta la conveniència de donar publicitat adequada per a, prèvia la formació
d'una taula de regidors integrada per tots els grups municipals, procedir a l'estudi de noves
condicions, contactant amb possibles proponents, per tornar a iniciar un nou expedient de
contractació per a l'adjudicació de l'esmentat contracte de concessió demanial del centre cívic.
Sol·licita la paraula En José Antonio Serer Andrés, en nom del grup municipal del PSOE, que
pregunta si s’ha avaluat el valor dels béns mobles del centre cívic, suggerint que és faça dita
valoració, per tal de graduar l'import de la garantia definitiva del nou contracte amb més certesa.
Posat finalment l'assumpte a votació per l'Ajuntament la Corporació, per nou vots a favor, adopta el
següent ACORD:
Primer: Declarar desert el procediment aprovat en data 21 de març de 2013 per a l'adjudicació de la
concessió demanial per a l'explotació del servei de bar cafeteria del centre cívic i social d'Alcalalí, al
no haver estat constituïda la garantia definitiva, per import de 18.000 , 00 euros, per l'únic licitador
presentat, en el termini previst en el plec de clàusules administratives particulars,.
Segon: Declarar confiscada la garantia provisional dipositada per D. Miguel Ángel Martínez Cantó,
per import de 500,00 euros, en considerar retirada injustificadament la proposició presentada al
procediment, de conformitat amb la clàusula 17 ª del plec de condicions de la contractació, en relació
amb l'article 103.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 , de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Tercer: Donar publicitat perquè siguin presentades alguna proposades per possibles interessats que,
previ el seu estudi per la taula de representants dels grups polítics constituïda a l'efecte, serveixin de
base per a l'inici d'un nou expedient de contractació de concessió demanial del centre cívic.

II.- PART INFORMATIVA.
11. - DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA DES DE LA
CELEBRACIÓ DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
Per l'Alcaldia es va donar compte dels Decrets del núm. 031 al 090 de 2.013 emesos per l'Ajuntament,
així com de les Juntes de Govern de dates 20/03/2013, 2013.04.10, 2013.04.24, 08/05/2013 i
2013.05.22, quedant assabentada la Corporació.
Seguidament es facilita als regidors per l'alcalde la clau i un manual per a l'accés informàtic als llibres
oficials pels Srs Regidors, manifestant que es guardi sempre el degut sigil respecte de les dades de les
persones que són coneguts a través d'aquesta informació.

12.- INFORMES D’ALCALDIA.
a) Amb data 23 de maig del 2013 (E-RC-828) ha estat rebut el comunicat del Departament de Serveis
Jurídics de la Diputació d'Alacant, pel qual se'ns trasllada còpia de Decret dictat pel Tribunal Suprem,
Sala Tercera del Contenciós - Administratiu, en el Recurs de Cassació 08/1010/2012, promogut per
aquest Ajuntament contra TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A., pel qual es resol declarar acabat el
citat recurs, per desistiment de la part recurrent Ajuntament d'Alcalalí, l'arxiu de les actuacions i la
devolució de les actuacions a l'Òrgan jurisdiccional de procedència, Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Tercera.
b) Amb data 23 de maig del 2013 (E-RC-829) ha estat rebut el comunicat del Departament de Serveis
Jurídics de la Diputació d'Alacant, pel qual se'ns trasllada còpia de Decret dictat per la Sala del
Contenciós Administratiu, Secció Tercera, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana
en el recurs d'aquest ordre nº 1300/2009, promogut per VODAFONE ESPAÑA, SA, pel qual es declara
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ferma la Sentència númº 493/12, de data 17/04/2012, dictada en l'esmentat recurs contenciós
administratiu, així com del testimoni de resolució/sentència dictada en el recurs de casación nº
8/2580/2012, seguit davant dit alt tribunal.
Es remet a l'Administració demandada, juntament amb l'expedient administratiu, certificació de la
sentència dictada per l'Excmo. Tribunal Suprem i certificació dictada per aquesta Secció Tercera, a fi que
rebuda la comunicació, la porti a pur i degut efecte i practiqui el que exigeixi el compliment de les
declaracions contingudes en la sentència, requerint-li perquè en el termini de deu dies a comptar des de
la recepció, comuniqui a l'esmentat tribunal l'òrgan responsable del seu compliment. Complert l'anterior
s'arxivaran les actuacions. Enfront de la citada resolució es pot interposar recurs de reposició, sense que
es tingui constància de si per la recurrent ha estat interposat.
Així mateix, es remet Decret de 24 de gener de 2013, de la Sala Tercera del Contenciós Administratiu del
Tribunal Suprem, pel qual es declara acabat el citat recurs per desistiment de la part recurrent, l'arxiu de
les actuacions i la devolució de les actuacions a l'Òrgan juridiscional de procedència Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Tercera.
c) Es dóna compte de la comunicació pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala
del Contenciós-Administratiu, Secció 1, del recurs d'apel · lació número 1/000288/2013-MG pel qual es
recorre la Sentència desestimatòria nombre 350/12 de data 25 de juliol de 2012, dictada pel Jutjat del
Contenciós-Administratiu Número 1 d'Alacant, en el recurs d'aquest ordre interposat per Markus Otto
Kulsschewski (RCA Núm 674/2009). Aquesta Sentència va desestimar el recurs interposat contra l'acord
municipal denegatori de llicència per a construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat, a la partida La Font,
Polígon 1 d'Alcalalí, se produït un error del demandant en la identificació de la parcel · la, en referir la
tramitació administrativa a la parcel · la 42, en tant que la veritable parcel · la era la 58, sense que hi
hagués instat l'esmena de l'error en qüestió durant la tramitació del procediment administratiu.
d) Finalment es dona compte de la programació de les pròximes festes patronals fent partícip a tota la
corporació, comentant que les festes en honor a Sant Joan s'han organitzat des de la Regidoria de
Festes.
III.- PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DEL PLE (ART. 46.2 E) DE LA LLEY 7/1985, DE 2 D’
ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DEL RÈGIM LOCAL.
13.- MOCIONS NO RESOLUTIVES.
No hi van haver.

14.- PRECS I PREGUNTES.
En José Antonio Serer Andrés, en nom del grup municipal del PSOE, adreça un prec per si es pot posar
a algú aturat a càrrec del consultori, que rebés la informació del SINTRON, i es faça responsable de
estos temes, ja que ara per ara s’estan deixant els documents SIP sense cura de ningú al consultori;
suggerint que es faça la petició a Marina Salut, la pròpia Conselleria o bé fent-se càrrec el propi
Ajuntament. A mes, parla del nou sistema de recepta per als crònics, ja que també hi han problemes.
L'Alcalde respon que farà la petició a Marina Salut, si bé també estudiarà la possibilitat que les cartilles
es deixin a l'Ajuntament, es portin al centre i després es tornen.
I no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va alçar la sessió, sent les vint-i-dos hores i
cinquanta minuts, de la qual cosa, com a secretària estenc la present Acta. Dono fe.
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