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                                                                                           SESSIÓ Nº UN  DE 2.014. 
 
SESSIÓN ORDINÀRIA DEL PLE DEL 
L’AJUNTAMENT D’ALCALALÍ, CELEBRADA EL DIA 
TRETZE DE FEBRER DE DOS MIL CATORZE. 
 
A la Casa Consistorial d'Alcalalí, a les vint-hores del 
dia tretze de febrer de 2014, es reuneixen en primera 
convocatòria les senyores i senyors indicades 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. 
 

 
 
 

 
 

O R D R E     D E L    D I A 
 
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 nº 4/2013, de data 4 de desembre de 2013, no formulant-se 
cap observació ni objecció a la mateixa, va ser aprovada per nou vots a favor i, per tant, per 
UNANIMITAT dels senyors assistents. 
 
 
2 . - ACORD DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSOR CI PROVINCIAL PER Al SERVEI DE 
PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT D'ALACA NT . 
 
Mitjançant escrit de la Presidència Delegada del Consorci s'ha notificat a l'Ajuntament l'acord de 
modificació dels estatuts del Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i 
Salvament d'Alacant, adoptat per l'Assemblea General del Consorci, en data 28 de novembre de 2013. 
Les modificacions afecten, en síntesi l'article 27, relatiu a la tresoreria , així com a l'article 31 relatiu a les 
aportacions estatutàries de la Generalitat Valenciana i la Diputació Provincial d'Alacant, i finalment a la 
disposició addicional 5a. (Expte. 30/2014 Gestiona). 
 
Per a José Antonio Serer Andrés, en nom del grup municipal del PSOE , és posa de manifest que el seu 
grup no pot aprovar ni denegar l' aprovació d’este punt , ja que no ha Estat al debat i no pot confirmar-ho 
. 
 
Vista la Proposta remesa pel president delegat del Consorci, després de l'oportú debat, el Ple de la 
Corporació, per sis vots a favor -cinc vots del grup municipal del PP i un del grup municipal del Bloc- i 
tres abstencions del grup municipal del PSOE i una del GALL -, i per tant, per majoria dels seus 
membres assistents, que constitueix la majoria absoluta legal dels seus membres, prevista per l'article 
47.2.g ) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, modificat per Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, ACORDA : 
 

ASSISTENTS 

Sr. Alcalde    

EN JOSÉ VICENTE MARCÓ MESTRE                    (PP) 

 

Srs. Regidors    

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 Dª ROSA ESPERANZA MONSERRAT FERRER 

(GALL) 

 

Sra. Secretària 

NA MARÍA DOLORES GARCÍA VICENTE 

 



      AYUNTAMIENTO                                                                       Sessió  Ordinària  celebrada el    13 de febrer de 2014. 
               DE 

     
          ALCALALI 

 2 
 

 
PRIMER. - Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i 
Extinció d'Incendis i Salvament d'Alacant, en els termes següents: 
 
 -Artículo 27: Se suprime; “y de tesorería”. 
 
 -Artículo 31: Se da nueva redacción con el siguiente texto: 
 
Aportaciones ordinarias de las entidades consorciadas: 
 

1. Todas las entidades consorciadas deberán participar en la financiación del Consorcio mediante aportaciones 
económicas anuales que serán objeto de determinación individual para cada ejercicio presupuestario y que vienen obligadas a 
consignar en sus respectivos  presupuestos de gastos. 
 

Las aportaciones y compromisos económicos de las  entidades consorciadas no tendrán la consideración de 
subvenciones ni condicionadas. Tendrán siempre la consideración de gastos obligatorios y preferentes para los mismos 
 
 2.- La determinación de las aportaciones económicas de cada una de las entidades consorciadas, a los gastos corrientes 
del Consorcio, para cada ejercicio presupuestario se calculará de la manera siguiente: 
 

2.1 La  Diputación Provincial y la Generalitat Valenciana  aportarán en su conjunto el 80% de los gastos corrientes 
previsibles del Presupuesto del Consorcio.  
 

2.2 La aportación de los Municipios consorciados supondrá el 20% de los gastos corrientes previsibles del Presupuesto 
del Consorcio. 
 
 La aportación que haya de efectuar anualmente cada Municipio consorciado, será directamente proporcional a las 
operaciones corrientes del Presupuesto municipal de Gastos correspondiente al ejercicio anterior, e inversamente proporcional a su 
distancia al parque más cercano  por carretera de dominio y uso público cuyo factor  de proporcionalidad por distancia se calculará 
en base al índice de valoración de Staeddler siendo el índice a aplicar: 
 
   Distancia en Kms.   Indice 
           menos de  5         1 
             5 - 10      3 
            10 - 15      5 
            15 - 20      7 
            20 - 25      9 
               más  de   25    11. 
 
 -DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA  se da nueva redac ción:  
 
 QUINTA.- 1. En el ejercicio 2014 la aportación de la  Generalitat Valenciana  al presupuesto del Consorcio será de 
8.500.000,-€.  
 
 En los ejercicios sucesivos dicha aportación no podrá ser inferior a esa cantidad  que se incrementará 
acumulativamente  en función de la “tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto” que fije para cada año el 
Ministerio de Economía y Competitividad teniendo en cuenta la regla del gasto recogida en el artículo 12 de la Ley Orgánica 
2/2012, de  27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera  
 
 La Diputación Provincial asumirá el resto hasta cubrir el 80% del presupuesto. 
 
SEGON. - Remetre certificació del present acord al Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i 
Extinció d'Incendis i Salvament d'Alacant, als efectes de continuar el procediment. 
 
 
3. - CONFORMITAT AL PROJECTE TÈCNIC PER A L'EXECUCI Ó DE L'OBRA ANOMENADA " 
REMODELACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC QUE CONFORMA CAS C HISTÒRIC D’ALCALALÍ I 
ELS SEUS CARRERS PRINCIPALS" I ACCEPTACIÓ DEL COMPR OMÍS PER L'APORTACIÓ DEL 
FINANÇAMENT DE LA PART NO SUBVENCIONADA. 
 
Per Alcaldia es dóna compte a la Corporació del projecte tècnic de les obres de "Remodelació de 
l'enllumenat públic que conforma el casc històric d'Alcalalí i els seus carrers principals", redactat per 
l'Enginyer Industrial D. José Fuster Such, per un pressupost base de licitació de 229.912,05 €. ( IVA al 
21% inclòs), que ha estat remès per la Unitat de Plans i Obres Municipals de l'Excma. Diputació 
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Provincial d'Alacant (Registre general d'entrada número 169 de data 2014.01.30) (Expte. Gestiona 
57/2014) ; Alhora es requereix a l'Ajuntament perquè , de conformitat amb el que estableix la base quarta 
de la convocatòria del Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis Municipals, any 2014, es 
ratifiqui la inclusió del municipi en l'esmentada convocatòria. 
 
En José Antonio Serer, en nom del grup municipal del PSOE, manifesta que s'hauria de vigilar l'execució 
de l' obra, per a que els fanals no estiguin desmuntats massa temps, evitant retards que perjudiquin el 
servei d'enllumenat . 
 
L'Alcalde respon que no creu que aquesta eventualitat s'arribi a plantejar en aquesta obra, si bé ha 
remès un escrit a Diputació amb les qüestions que s'han de tenir en compte per portar l'obra a bon 
terme. 
 
Atès que l'esmentada obra figura inclosa amb el número dos dins del Pla Provincial de Cooperació a les 
Obres i Serveis Municipals, any 2014, en l'anunci publicat en el " Butlletí Oficial de la Província " número 
18, de data 28 gener 2014, amb un import de 229.997,97 € ; corresponent aportar a aquest Ajuntament 
el 5% de l' import de l'obra i que suposa la quantitat de 11.500,00 € . 
 
Posat l'assumpte a votació per la Presidència el Ple de l'Ajuntament, per vuit vots a favor - cinc del grup 
municipal del PP, dos del grup PSOE i un del grup del BLOC - que suposa la majoria absoluta del 
nombre legal dels seus membres i una abstenció del grup municipal del GALL, ACORDA: 
 
PRIMER: Ratificar la inclusió de l'obra denominada "Remodelació de l' enllumenat públic que conforma el 
casc històric d'Alcalalí i els seus carrers principals" en aquest municipi, dins del Pla Provincial de 
Cooperació a les Obres i Serveis de competència municipal per a 2014, redactat pel enginyer Industrial 
D. José Fuster Such, pel seu pressupost de DOS-CENTS VINT MIL NOU-CENTS DOTZE AMB CINC 
EUROS ( 229.912,05 € ) IVA inclòs. 
 
SEGON: La petició d'obra efectuada per l'Ajuntament per a l'anualitat 2014 a la vista del que estableix la 
base segona apartat 2 de les de convocatòria es realitza a l'empara de: 
• L'opció A, pel que expressament renuncia a sol·licitar obra per a l'anualitat 2015 . 
 
TERCER: Sol·licitar la concessió d'una subvenció de 218.499,97 € euros, equivalents al 95% del cost de 
l'obra, segons l'anunci publicat en el " Butlletí Oficial de la Província " d'Alacant número 18, de data 28 
gener 2014 i l'opció triada . 
 
QUART:  Comprometre a l'aportació municipal de 11.500,00 euros, equivalents al 5% del cost de l'obra, 
segons l'anunci publicat en el "Butlletí Oficial de la Província" d 'Alacant número 18, de data 28 de gener 
de 2014, amb el següent detall: 
 
• Anualitat 2014 : 4.473,68 € 
• Anualitat 2015 : 7.026,32 € 
 
De la mateixa manera, i per al supòsit d'obres contractades per la Diputació Provincial d'Alacant, 
l'Ajuntament es compromet a assumir la part no subvencionada per la Diputació, d'aquelles incidències 
que sorgissin durant la contractació i execució de les obres, i que suposin un major cost sobre la 
mateixa, compromís que en el present cas serà igual al 5% del cost d'aquesta incidència , segons l'opció 
triada i el nombre d'habitants del municipi. 
 
CINQUÈ: Comprometre a comunicar l'obtenció de qualsevol subvenció, procedents d'altres 
Departaments del Excma. Diputació Provincial d'Alacant, els seus organismes autònoms o d'altres 
organismes públics. Igualment aquest Ajuntament es compromet a complir les condicions de la 
subvenció i destinar els béns al fi concret per al qual es demana la subvenció, que no podrà ser inferior a 
cinc anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic ni a dos anys per al resta dels béns. 
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SISÈ: Aquest Ajuntament mostra la seua conformitat al projecte redactat per l'Enginyer Industrial D. José 
Fuster Such, pel seu pressupost de DOS-CENTS VINT MIL NOU-CENTS DOTZE AMB CINC EUROS 
(229.912,05 €) IVA inclòs, remès per l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant. 
 
VUITÈ: Ordenar al secretari de la corporació per donar fidel compliment a les bases, que certifiqui 
respecte als extrems sol·licitats en la base cinquena de l'esmentada convocatòria. De la mateixa manera, 
ordenar a l'alcalde perquè en nom i representació de la corporació efectuï les declaracions exigides en 
l'esmentada base. 
 
NOVÈ: Facultar l'alcalde-president per a realitzar les gestions necessàries per al bon fi de la present 
sol·licitud. 
 
4.- ACORD DE COMPROMÍS D'APORTACIÓ MUNICIPAL REFERE NT AL PLA D'ESTALVI 
ENERGÈTIC . 
 
Segons la comunicació de la Diputació Provincial de data 2014.02.05 (registre general d'entrada número 
257 de data 2014.02.12), el Ple de la Corporació provincial, en sessió celebrada el passat 16 de gener 
de 2014, va aprovar l'expedient de la convocatòria d'ajudes del Pla Provincial d'Estalvi Energètic, en el 
qual s'incloïa les "Obres de Millora de les Instal·lacions per augmentar l'Estalvi i l'Eficiència Energètica a 
Alcalalí", publicat en el "Butlletí Oficial de la Província número 21, de 2014.01.31). (Expte. 58/2014 
Gestiona) . 
 
Donat compte de la necessitat d'adoptar acord, amb vista al compromís d'aportació municipal a aquesta 
inversió municipal, 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 de Alacant " núm. 71, de 17 
d'abril de 2013, per import del cinc per cent del pressupost de l'obra, existint consignació a la partida 
165.761.00 del vigent Pressupost General de l'exercici de 2014 . 
 
Alcalde s'indica que mentre el Pla d'Obres afecta tot el nucli urbà, la present obra de millora d'eficiència 
energètica es refereix a la zona de C /Palmito , C /Cipreses i pujada C / Ermita. 
 
Després d'un breu diàleg el Ple de la Corporació, per nou vots a favor, i per tant ,per UNANIMITAT dels 
membres que en nombre de dret la constitueixen, ACORDA : 
 
Primer:  Adoptar el compromís d'assumir l'aportació municipal, 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 euros (1.749,26 €), amb càrrec a la partida 165.761.00 del Pressupost General de 
l'exercici de 2014. 
 
No obstant això, 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 les mateixes, compromís que, en el present cas, serà igual al cinc per cent del cost 
d'aquesta incidència. 
 
Segon:  Remetre certificació del present acord a l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, a l'efecte d' 
emplenar els requisits documentals de l'esmentat Pla Provincial . 
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5.- APROVACIÓ DEL PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENT RE HOMES I DONES DE ALCALALÍ. 
 
Sobre la taula el projecte de " Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones d'Alcalalí", redactat per 
La Naturadora (Expte. 115/2013 Gestiona). 
 
Al llarg de la història les dones i els homes hem mantingut relacions desiguals i jerarquitzades , en què el 
poder s'ha articulat perquè la posició de la dona sempre ha estat inferior. 
 
L'exercici i manteniment d'aquest poder es denomina sistema patriarcal i, en l'actualitat, encara es manté 
vigent en qüestions tan importants com les diferències salarials, les tasques domèstiques, la 
responsabilitat en l'atenció a la dependència, i un llarg etcètera . 
 
L'esforç de moltes dones, que al llarg de la història han treballat per aconseguir la igualtat d'oportunitats 
entre homes i dones, ha permès que es modifiquin i fins i tot es creen noves formes de relació més 
equilibrades i justes. Però malgrat els èxits aconseguits en la consecució de societats més igualitàries, és 
deure per part dels poders públics corregir les discriminacions i les desigualtats que encara hui, al segle 
XXI, les dones pateixen . 
 
Amb aquest objectiu es presenta el primer Pla d'Igualtat entre homes i dones del municipi d'Alcalalí, 
document que respon al compromís que des de la corporació municipal es té amb la igualtat entre homes 
i dones . 
 
Aquest Pla d'Igualtat pretén contribuir al desenvolupament i aprofundiment de la democràcia en fer 
efectiu el ple dret de la ciutadania d'Alcalalí. 
 
El Sr José Antonio Serer Andrés, en nom del grup municipal del PSOE, critica que amb aquest Pla ens 
retrotraiem als anys 70, com està passant en el cas de l'avortament, per altra banda li sembla una norma 
innecessària, atès que no creu que l'Ajuntament puga influir en assumptes de contractes privats, i pel 
que fa al propi Ajuntament, ha de complir el principi d'igualtat, que ja està consagrada a la Constitució 
espanyola i la Llei, de manera que el Pla ja està aplicant, anunciant l'abstenció del seu grup municipal en 
aquest punt. 
 
Per l’Alcalde es rebutja la postura, posant tot seguit l'assumpte a votació, el Ple de la Corporació per sis 
vots a favor -cinc del grup municipal del PP i un grup municipal del GALL- i tres abstencions -dos del 
grup municipal del PSOE i una del grup municipal del BLOC- adopta el següent ACORD:  
 
PRIMER. - Aprovar del pla d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones d'Alcalalí.  
 
SEGON. - Aplicar el llenguatge no sexista en documents oficials, plecs i contractes públics.  
 
TERCER. - Aplicar el llenguatge no sexista a la plataforma digital, vigilant que tant el contingut gràfic com 
el lingüístic no tinguin un llenguatge discriminatori. 
 
 
6. - APROVACIÓ DE REVISIÓ DE LA TARIFA DE LA TAXA D E CLAVEGUERAM I MODIFICACIÓ DE 
L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGU ERAM.  
 
Per l'Alcaldia es dóna coneixement als Srs. Regidors de la sol·licitud, formulada per la mercantil 
concessionària "Societat Espanyola de Proveïments, SA" de revisió del preu de la tarifa de clavegueram, 
mitjançant l'oportú estudi econòmic, aplicable en l'any 2014 (registre general d'entrada número 2014 -I- 
RC - 193 de 2014.02.03). (Expte. 45/2014 Gestiona) . 
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Sol·licitada la paraula per D. José Antonio Serer, en nom del grup municipal del PSOE , pregunta per què 
es revisa cada any el contracte o l'aportació a l'empresa. 
L'Alcalde respon que si bé en la tarifa de la taxa de l'aigua és la Comissió de Preus de la Generalitat 
Valenciana la que aprova la revisió, a la tarifa del clavegueram és el Ple, sent necessari un equilibri 
econòmic - financer, com indica el contracte . 
 
D. José Antonio Serer indica que la revisió serà procedent, però amb la que està caient ara els 
contractes havien de ser més tancats . 
A continuació En José Antonio Serer, en nom del grup municipal del PSOE, indica que la factura de 
cobraments en cas de fuites - com ha estat el seu cas recentment -que és de quatre euros per metre 
cúbic en el tram final, li sembla excessiva, atès que aquesta sanció no s'ingressa en les arques 
municipals, sinó que recau directament en benefici de l'empresa. 
 
L'alcalde oposa que amb la tarifa de fuites s'intenta, d'una banda, que el que més consumeixi pagui més, 
i a més, que el responsable de les instal·lacions interiors vagi amb compte. Afegeix que els diners que 
cobra l'empresa va al seu compte d'explotació i si la gent no pagués aquesta tarifa pels consums 
excessius, l'única alternativa seria que qui fa un menor consum li costés més car . 
 
D. José Antonio Serer aclareix que la seua postura és que si hi ha una sanció per alt consum, li 
semblaria bé que el cobrés l'Ajuntament, però no que ho acabe cobrant l'empresa. L'Alcalde respon que 
l'equilibri econòmic del contracte ve establert legalment, ja que al final tenim una empresa concessionària 
del servei, i l'Ajuntament ha de vigilar que guanyi el que segons el contracte ha de guanyar. 
  
Després de l'oportú període de debat l'assumpte és posat a votació per l'Alcaldia, constant informe de 
Secretaria -Intervenció, adoptant la Corporació, per sis vots a favor - cinc del grup municipal del PP i un 
del grup municipal del BLOC -, dos en contra del grup municipal del PSOE i una abstenció del grup 
municipal del GALL, el següent ACORD: 
 
Primer : Aprovar la sol·licitud de la mercantil "Societat Espanyola de Proveïments,SA" , de data 
2014.02.03, d'increment de la tarifa de la taxa de clavegueram, necessari per assolir l'equilibri financer 
amb la revisió ordinària de les tarifes del servei, mitjançant l'aplicació de l'índex de preus al consum des 
de setembre de 2012 a desembre de 2013, que ascendeix al 1,1%. 
 
Segon: Aprovar provisionalment la modificació d'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de 
clavegueram, sotmetent l'expedient a informació pública durant trenta dies, com a mínim, durant els 
quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
(Article 17 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). La redacció del nou article 5 de l'Ordenança Fiscal figura en annex 
a aquest acord . 
 
Tercer : Finalitzat el període d'exposició pública, les corporacions locals adoptaran els acords definitius 
que procedeixin, resolent les reclamacions que s'haguessin presentat i aprovant definitivament les 
modificacions a què es refereixi l'acord provisional . En el cas que no s'haguessin presentat 
reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional, sense necessitat d'acord 
plenari. 
 
Quart: En tot cas , els acords definitius a què es refereix l'acord anterior, incloent els provisionals elevats 
automàticament a tal categori , i el text íntegre de les ordenances, o de les seues modificacions, hauran 
de ser publicats en el Butlletí Oficial de la província , sense que entren en vigor fins que s'hagi dut a 
terme dita publicació. 
 
ANNEX . (Nova redacció de l'article 5 de l'Ordenanç a fiscal reguladora de la taxa del servei de 
clavegueram) . 
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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 . 
- 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 els abonats 0,139 euros/mes . 
- Tarifa en funció del consum: Tots els metres cúbics 0,134 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 . 
 
 
7 . - ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE PER A L'EXECUCIÓ D 'UN GUAL SOBRE EL RIU XALÓ, AL 
TERME MUNICIPAL D'ALCALALI . 
 
Es dóna compte per Alcaldia de la necessitat d'actualitzar l'import del mateix, principalment a 
conseqüència de l'increment de l'IVA, que passa del 18% existent en el moment de la seua aprovació al 
21 % actual, exposant al públic dit projecte a efectes de reclamacions. 
 
Vist que el "Projecte de gual sobre el riu Xaló, al terme municipal d'Alcalalí", redactat per D. Rafael 
Femenía de Sierra, enginyer de Camins, Canals i Ports, col·legiat 6617, va ser aprovat per la Junta de 
Govern Local, en sessió celebrada el passat 14 de març de 2012. ( Expte. Gestiona 64/2014) . 
 
Posat l'assumpte a votació per la Presidència en no intervenir debat o discussió del Ple de la Corporació 
per nou vots a favor i ,per tant, per UNANIMITAT dels seus membres assistents, el que suposa la majoria 
absoluta del nombre legal dels seus membres, ACORDA : 
 
PRIMER. - Aprovar el projecte actualitzat de les obres de "Gual sobre el riu Xaló, al terme municipal 
d'Alcalalí", de data febrer de 2014, pel seu import de 87.107,91 euros, redactat per l'Enginyer de Camins, 
Canals i ports D. Rafael Femenía de Sierra. 
 
SEGON. - Exposar al públic aquest projecte per al·legacions i reclamacions durant el termini de vint dies 
hàbils, a comptar de l'endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat i 
als efectes establerts en l'art. 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
8 . - RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚMERO  1 /2014. 
 
Sobre la taula la proposta d'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits nombre 1/ 2014, per 
import de 8.851,49 euros, que comprèn les obligacions relacionades en l'annex. (Expte.48/2014 
Gestiona) . 
 
El Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals i el Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, 
estableixen que l'exercici pressupostari coincidirà amb l'any natural i a ell s'imputaran les obligacions 
reconegudes durant el mateix . 
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A més, en virtut del que estableixen els articles 173.5 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes 
Locals i 25.1 del Decret 500/1990, de 20 d'abril, no poden adquirir-se compromisos de despeses per 
quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats en els estats de despeses, viciant de nul·litat de ple dret 
les resolucions i actes administratius que infringeixin l'expressa norma, sense perjudici de la 
responsabilitat que pertoque . 
  
No obstant això, per a regularitzar aquestes despeses que no han estat aplicats en cap partida de l'any 
pressupostari en el qual haurien de ser descomptats, s'ha de procedir al reconeixement extrajudicial de 
crèdits, reconeixent obligacions corresponents a exercicis anteriors, que per qualsevol causa no ho 
haguessin estat en aquell al qual corresponien, atribuint al Ple de la Corporació tal reconeixement, 
sempre que no existeixi dotació pressupostària. 
 
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, i l'article 26.2 del Reial Decret 500 /1990, de 28 d'abril, que 
aprova el Reglament Pressupostari, en relació amb l'article 60.2 de l'esmentat Reglament, 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. 
 
Ja 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 del PSOE i un del grup 
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 nombre 1/2014, autoritzant, disposant i 
reconeixent aquests crèdits, per al seu pagament amb càrrec als crèdits del vigent Pressupost General, 
condicionadament a l'aprovació definitiva de l'expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 
que es troba en tramitació, en els casos que s'especifiquen en dit expedient . 
 

ANNEX . 
 

Obligacions pendents de reconeixement extrajudicial de crèdits de l'exercici de 2013 , a aquesta data : 
 
- Transferència a l' ELM de la Llosa de Camacho, per any 2013. Import : 4.508,99 euros. 
- Retenció per liquidació de compensació econòmica a SUMA segons part del mes de diciembre/13, per 
import de 1.177,94 euros . 
- Gasoil A. Est Servei Estela I Fills, S.L. Factura número 13A001550 per un import de 66,00 euros . 
- Grup de teatre "Set Comediant " per factura 72 per actuació el 2013.12.15. Import : 700,00 euros . 
- Cooperativa agrícola valenciana "El progrés" . Factura número 1/410028 de blisters per import de 3,61 
euros . 
- Ferrers de Parcent , C.B. Fra. A/389. Per reparació fanal encreuament carretera del cementiri. Import 
42,35 euros. 
- Contenidors Climent, S.L. Factura número 120 per servei contenidor ecoparc . Import : 72,60 euros. 
-Associació Letamendi . Factura 1/2014 . Per realització de taller escola d'estiu de 2012 . Import : 980 
euros. 
-Associació Letamendi. Factura 2/2014 . Per realització de taller escola d'estiu de 2013. Import : 1.300 
euros . 
 
9. - MODIFICACIÓ DE CRÈDITS nº 3/2014, EN EL PRESSU POST GENERAL DE 2014 , MITJANÇANT 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT. 
 
A requeriment de l'Alcaldia per Secretaria es dóna compte de l'expedient tramitat per a la modificació 
pressupostària mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits nombre 3/ 2014, per import total  
de 13.643,57 euros, procedint a l'explicació del seu contingut. 
 
 



      AYUNTAMIENTO                                                                       Sessió  Ordinària  celebrada el    13 de febrer de 2014. 
               DE 

     
          ALCALALI 

 9 
 

Vist el que antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la Legislació 
aplicable, procedint la seua aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb el que disposa l'article 177 del 
Reial Decret 2 /2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, la Llei 2 /2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i en l'article 
22.2.e ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 
Posat l'assumpte directament a votació per la Presidència, la Corporació  per vuit vots a favor - cinc del 
grup municipal del PP, dos del grup del PSOE i un del grup del Bloc- i una abstenció del grup municipal 
del GALL, i per tant, per majoria dels seus membres assistents ACORDA : 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits nombre 3/2014 a la modalitat de 
crèdit extraordinari i suplement de crèdit, en el Pressupost General de l'exercici de 2014 , per import total 
de 13.643,57 euros, d'acord amb el següent resum per capítols : 
 

Pressupost de despeses  

CAPÍTOL  DESCRIPCIÓ CONSIGNACIÓ INICIAL  CONSIGNACIÓ DEFINITIVA  

II Despesses Béns Corrents/ 
Servici. 

248.536,00 euros. 257.670,58 euros. 

IV Transferències Corrents 188.328,15 euros. 192.837,14 euros. 

SEGON: Aquesta modificació es finança amb càrrec al superàvit en comptabilitat nacional resultant de la 
previsió de liquidació de l'exercici anterior, segons la informació subministrada respecte a l'execució del 
quart trimestre del pressupost, d'acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 2/2012, de 27 
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, segons la redacció de la Llei Orgànica 9 
/2013, de 20 de desembre, de Control del Deute Comercial en el Sector Públic. Aquesta disposició 
permet la destinació del superàvit en comptabilitat nacional o, si fos menor, el romanent de tresoreria per 
a despeses generals a atendre les obligacions pendents d'aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de 
desembre de l'exercici anterior al compte de "Creditors per operacions pendents d' aplicar al pressupost " 
o equivalents en els termes de la normativa comptable i pressupostària que resulta d'aplicació i a 
cancel·lar, amb posterioritat, la resta d'obligacions pendents de pagament amb proveïdors, 
comptabilitzades i aplicades a tancament de l'exercici anterior . 

-Import d'aquest finançament: 6.386,93 euros.  

-A càrrec de transferència per baixa de consignació de la partida 929.500 Dotació fons de contingència. 
Import inicial d'aquesta partida: 13.000 euros. Import a transferir mitjançant baixes en aquesta partida 
pressupostària: 7.256,64 euros. Total finançament: 13.643,57 euros.  

SEGON. Exposar este expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província de 
Alacant per quinze dies, durant els quals les persones interessades poden examinar i presentar 
reclamacions davant del Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat 
termini no s'haguessin presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per 
resoldre-les. 

II. - PART INFORMATIVA.  
 
10. - DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES P ER L'ALCALDIA DES DE LA 
CELEBRACIÓ DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.  
 
Per l'Alcaldia es va donar compte dels Decrets del núm. 238 al 260 de 2.013 i del n º 001 al 028 de 2.014 
emesos per l'Alcaldia, així com de les Juntes de Govern de dates 2013.12.18, 2014.01.08 i 2014.01.29, 
quedant assabentada la Corporació. 
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11 . - INFORMES D'ALCALDIA. 
 
a) Per l'Alcaldia es dóna compte de la necessitat de procedir al sorteig de les taules electorals, amb 
motiu de les eleccions europees que -segons el calendari de les mateixes- s'haurà de celebrar pel Ple de 
la Corporació entre el dissabte dia 26 de abril i el dimecres dia 30 del mateix mes, de manera que el Ple 
es celebrarà el dimecres dia 30 d'abril amb caràcter ordinari. 
b) S'informa de l'escrit dirigit pel Jutjat del Contenciós- Administratiu nº1 d'Alacant en el qual es comunica 
a aquest Ajuntament que, en virtut del que s'ha acordat en les actuacions de recurs abreujat nº 000603 / 
2013, interposat en representació de D. Bernardo Ferrer Pastor, contra la resolució de l'Ajuntament 
d'Alcalalí, se cita aquest Ajuntament a comparèixer davant l'esmentat Jutjat el proper dia 18 de maig de 
2015, a les 10,45 hores, requerint que se'ls remeti l'expedient administratiu. 
c) Es dóna compte de la campanya de regularització cadastral que es donarà inici al mes de març i que 
afecta aquelles obres de nova planta, ampliacions o gran reforma que actualment no estiguin donades 
d'alta en cadastre. Els treballs necessaris per a la regularització vénen encomanats per la DG de 
Cadastre a una empresa especialitzada que realitza les esmentades funcions entre el mes de març i el 
de setembre d'enguany, la taxa per aquest servei anirà a càrrec del titular de l'immoble en el moment de 
la inspecció i tindrà un cost de 60 €. 
 
12 . - INFORMES DE SECRETARIA . 
 
a) INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ REFERENT AL COMPLIMENT DE LA COMUNICACIÓ 
DE L'EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST DE 2013, CORRESPONENT A LA DATA 
31/12/2013 . 
 
A requeriment d'Ajuntament per Secretaria- Intervenció es dóna compte de l'informe referent a l'execució 
pressupostària corresponent a la data de 31/12/2013, d'acord amb l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, 
per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
Aquest informe dóna el següent resultat : 
 
a) Execució pressupostària del quart trimestre del 2013, a nivell d'estabilitat pressupostària: 
-Ingressos no financers. Estimació de previsions definitives al final de l' exercici: 844.007,40 euros . 
- Despeses no Financers. Estimació de crèdits definitius al final de l' exercici : 668.229,55 euros . 
- Previsió d'ajust a aplicar al saldo pressupostari previst a final de 2013 : 25.235,48 euros . 
-Capacitat/Necessitat de finançament de l'Ajuntament: 150.542,37 euros. La corporació local compleix 
amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària. 
 
b ) Així mateix la informació per a l'objectiu de la regla de la despesa és la següent: 
- Despesa computable liquidació pressupostària 2012: 683.969,32 euro . 
- Taxa de referènci : 695.596,80 euros . 
- Augments/disminucions : 0 . 
- Límit de la regla de la despesa: 695.596,80 euros . 
- Despesa computable previsió liquidació 2013: 639.051,90 euros . 
 
- Diferència " Regla de la despesa" i " Despesa computable Pressupost 2013" : 56.544,90 euros . 
La corporació local compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa . 
 
c ) La restant informació subministrada respon al calendari de tresoreria (Recaptació / Pagaments reals i 
estimats); romanent de tresoreria , i dades de plantilla i retribucions del personal . 
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III. - PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DEL PLE (ART . 46.2 I) DE LA LLEI 7/1985, DE 2 
D'ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DEL RÈGIM LOCAL.  
 
13. - MOCIONS NO RESOLUTIVES.  
No van haver. 

 
ASSUMPTES D'URGÈNCIA.  
 
De conformitat amb l'estipulat en l'art. 83 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el següent punt va ser 
declarat urgent, amb el vot favorable de vuit dels regidors assistents i l'abstenció del grup municipal del 
GALL, el que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, passant al tractament del 
mateix en els següents termes: 

 
� ADHESIÓ AL CONVENI MARC SIGNAT ENTRE LA GENERALITAT  VALENCIANA, A 
TRAVÉS DE CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI  I MEDI AMBIENT I L'ENTITAT 
ECOEMBALAJES ESPAÑA, SA. , DE DATA 10 DE DESEMBRE D E 2013. 
 
Vist el que disposa la Llei 11/1997, de Residus i Envasos, l'article 9 estableix que la participació de les 
entitats locals en els sistemes integrats de gestió de residus d'envasos i envasos usats es portarà a 
efecte mitjançant la signatura de convenis de col·laboració entre aquestes i l'entitat a la qual se li assigni 
la gestió del sistema. 
 
Vist el Conveni Marc subscrit el 10 de desembre de 2013, entre la Generalitat Valenciana, mitjançant la 
Conselleria d'Infraestructures , Territori i Medi Ambient i l'Entitat Ecoembalajes España, SA (DOGV nº 
7.201 de 28 de gener de 2014), pel qual es regula la gestió del contenidor groc (recollida selectiva 
d'envasos lleugers) i del contenidor blau (recollida selectiva de paper - cartró ) . 
 
Considerant que el Conveni Marc citat anteriorment ve a regular la participació de les entitats locals en el 
sistema integrat autoritzat a ECOEMBES . 
 
Considerant que el nou Conveni Marc ve a substituir a l'anteriorment subscrit en data 30 de desembre de 
2008 entre les mateixes parts, i que aquest Ajuntament es troba adherit, per mitjà del Protocol d'Adhesió 
firmat en el seu dia a tals efectes. 
 
Després d'un breu diàleg Ple de la Corporació, per sis vots a favor-cinc del grup municipal del PP i un del 
grup municipal del BLOC; I tres abstencions - dos del grup municipal del PSOE i una del grup municipal 
del GALL, i per tant, per majoria dels seus membres assistents, ACORDA : 
 
Primer.-  Acceptar la totalitat de les condicions reflectides en el Conveni Marc subscrit entre la Generalitat 
Valenciana , mitjançant la Conselleria d'Infraestructures , Territori i Medi Ambient i l'Entitat Ecoembalajes 
España , SA , de data 10 de desembre de 2013. 
 
Segon.-  Autoritzar al President de la Corporació per a la signatura de quants documents siguin 
necessaris per a la formalització de l'adhesió al citat conveni marc. 
 
Tercer. -  Remetre en triple versió exemplar certificat del present acord a la Conselleria d'Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, per al seu coneixement i efectes oportuns. 
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14. - PRECS I PREGUNTES.  
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va alçar la sessió, sent les vint-i-tres hores i 
quinze minuts, de la qual cosa com a secretària estenc la present Acta. Done fe. 
 
             

    VIST I PLAU 
                             L’ALCALDE      LA  SECRETÀRIA 

 
 
 
 
 
 
                EN. JOSÉ VICENTE MARCÓ MESTRE                   NA. MARÍA DOLORES GARCIA VICENTE 


