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                                                                                                                   SESSIÓ Nº SET  DE  2.015. 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE 
DE ALCALALÍ, CELEBRADA EL DIA DEU DE 
SETEMBRE DE DOS MIL QUINZE. 

 
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial 

d'Alcalalí, a les vint-hores del dia deu de 
setembre de 2015, es reuneixen en primera 
convocatòria els Srs. Regidors que al marge 
s'expressen, sota la Presidència de la Sra. 
Alcaldessa Sra. Maria Isabel Molina 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 Í A  

 
I.- PART RESOLUTIVA.  
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI ESCAU L'ACTA DE LA SESSI Ó ANTERIOR. 
 
Donat compte de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior núm 6/2015, de data 2015.07.09, 
s'aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
2. RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ interposat per D. JOSÉ VICENTE MARC 
MESTRE, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPU LAR, RELATIU A LA 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I LA TAULA DE 
CONTRACTACIÓ. 
 
Vist el recurs de reposició presentat per D. José Vicente Marcó Mestre 
Vist l'infome emès pel secretari-interventor segons el qual "Quant a la proporcionalitat a què es 
refereix l'article 125 del ROF, resulta d'interès la doctrina dictada per la citada Sentència del 
Tribunal Constitucional 32/1985, de 6 de març  , que establia que les comissions informatives 
«quant parts del Ple, han de reproduir, en la mesura del possible, l'estructura política d'aquest, 
doncs, d'una altra manera, en efecte, no només s'eliminaria tota participació dels regidors de la 
minoria en un estadi important del procés de decisió (...), sinó que es furtaria la minoria fins i tot 
la possibilitat de participar amb Plena eficàcia en l'estadi final de la decisió, privant del temps 
necessari per a l'estudi en detall dels assumptes, o de la documentació que això requereix, o 
de les dues coses». En el mateix sentit es manifesta la Sentència del Tribunal Constitucional 
30/1993, de 25 de gener , i abundant Jurisprudència incideix en la mateixa exigència de 
proporcionalitat: Sentències del Tribunal Suprem de 28 de desembre de  1989 i de 9 de 
febrer de 1996, entre altres. 

ASISTENTES 

Sr. Alcalde    

D. JOSÉ VICENTE MARCO MESTRE 

 

Sres. Concejales  

D. LEOPOLDO FERRER RIBES 

Dª ROSA ESPERANZA MONSERRAT FERRER 

Dª. Mª CRISTINA GINER FERRER 

D. VICENTE BUIGES OLTRA 

D. FRANCISCO VICENTE MONTANER CALAFAT 

D. JUAN PASCUAL VICENS MONSERRAT 

D. JOSE ANTONIO SERER ANDRES  

D. FRANCISCO MIGUEL COSTA LLACER 

 

No Asisten:  

 

 

Sr. Secretario  

D. JUAN JOSÉ ABAD RODRÍGUEZ 

ASSISTENTS 

Sra. Alcaldessa    

Na MARIA ISABEL MOLINA VICENS             (Compromís) 

 

Sres. Regidors    

En ALEJANDRO ROMÀ SERER           (Compromís) 

En JOSEP JOAN RAMIS FERRER                 (Compromís) 

En JOSÉ VICENTE MARCÓ MESTRE                   (PP) 

Na BEATRIZ VICENS VIVES                                  (PP)   

Na MARIA JOSÉ FERRER RIPOLL                              (PP) 

Na MARIA AURORA PIERA NOGUERA                       (PP) 

En BERNARDO FERRER PASTOR                   (PSOE) 

En FRANCISCO MIGUEL COSTA LLÀCER                 (EU) 

 

Sr. Secretari  

En JUAN JOSE ABAD RODRIGUEZ 
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Aquesta proporció en la seua composició és moltes vegades matemàticament impossible, i així 
ho ha reconegut el Tribunal Constitucional, el qual, assenyala que «és notori que una 
proporcionalitat estricta és una cosa difícil d'aconseguir en tota representació, i tant més com 
més reduït sigui el nombre de representants a triar o el col·legi a designar» i que « aquesta 
proporcionalitat (...) no implica la necessitat que cadascuna de les comissions sigui reproducció 
exacta, a escala menor, del Ple Municipal, sinó només la que, quant la diferència quantitativa i 
altres consideracions ho facin possible en fixar la composició de les comissions, es procuri 
dotar de presència en elles a les forces polítiques presents al Ple» (Sentència del Tribunal 
Constitucional 30/1993, de 25 de gener, i Sentència  del Tribunal Constitucional 40/1981 ). 
" 
 
“La vigent Llei 8/2010, de 23 de Juny, de la Generalitat, de R ègim Local de la Comunitat 
Valenciana , en el seu article 31.2 estableix que "Tots els grups polítics integrants de la 
corporació, excepte renúncia expressa, estan representats en aquestes comissions per mitjà 
dels seus regidors, en proporció al nombre de regidors que tinguen en el Ple. Quan per la 
composició de la corporació no sigui possible aconseguir aquesta proporcionalitat, es pot optar 
bé per repartir els llocs de manera que la formació de majories siga la mateixa que en el Ple, bé 
per integrar les comissions amb un nombre de membres igual per a cada grup, aplicant-se el 
sistema de vot ponderat. " 
 
És a dir, la nostra legislació autonòmica si es pronuncia a favor de la possibilitat d'adoptar un 
sistema de vot ponderat en les comissions. D'això es pot deduir que la intencionalitat del 
legislador valencià amb l'adopció d'aquest sistema és assegurar la proporcionalitat, evitant el 
reg d'incórrer en una possible sobrerepresentació d'alguns membres. 
 
 
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció del següent acord: 
  
PRIMER.- Deixar sense efecte el punt 4 de la sessió anterior, i d'acord amb el que estableix 
l'article 20.1 de la Llei 7/85, constituir les següents comissions informatives, formades pels 
següents Regidors: 

 
 
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES  
 

Presidenta:   Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament d’Alcalalí.  Delega la   
    presidència en Alejandro Romà Serer d’acord amb l’art 125  
    ROF. 

 
Vocales:   Na  Beatriz Vicens Vives (PP). 

 En  Francisco Miguel Costa Llàcer (EU) 
 En  Bernardo Ferrer Pastor (PSOE) 

  
 

TAULA DE CONTRATACIÓ  
 

President:   Na María Isabel Molina Vicens. Delega la     
    presidència en D. Josep Joan Ramis Ferrer d’acord amb l’art  
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    125 ROF 
 
Vocals:   Na Beatriz Vicens Vives. (PP) 

 En Francisco Miguel Costa Llàcer (EU) 
    En Bernardo Ferrer Pastor (PSOE) 

 
 

SEGON.- D'acord amb l'article 32.1 de la Llei de Règim Local Valenciana, establir el sistema de 
vot ponderat per la Comissió Especial de Compte i la Taula de Contractació. 
 
La ponderació de vot per cada membre de la Comissió seria el següent: 
 

 

 Vot ponderat 
Membre del Grup municipal popular  44,44% 
Membr e del Grup muinicipal 
Compromís  33,33% 
Membre del Grup municipal socialista  11,11% 
Membr e del Grup municipal Esquerra 
Unida  11,11% 

 

Per part de la Sra. Alcaldessa es pregunta si algú té alguna cosa de manifestar. 
 
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre, portaveu del PP, i diu que des del grup 
popular celebrem que l'equip de govern hagi recapacitat i corregit un acord completament 
injust, tot i que per a això hem hagut d'arribar a la presentació d'un recurs. La proposta que es 
va aprovar al passat ple donava al govern quatre representants en les comissions davant de 
només dues pel partit a l'oposició. En la passada legislatura el grup popular al govern tenia tres 
representants en les comissions i va donar a l'oposició tres representants igualment. Dit 
l'anterior votarem a favor de la nova proposta per ser una de les opcions correctes. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que en l'anterior legislatura, la Comissió Especial de Comptes i la 
Taula de Contractació van ser constituïdes amb sis membres. Hem volgut mantenir el mateix 
nombre de membres que fa quatre anys, i en la nostra anterior proposta ens ajustem de la 
millor manera possible a aquests sis representants. 
 
Posat el punt a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
3.-MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 09/2015, MODALITAT DE  CREDITO 
EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDITS AMB CÀRREC A M AJORS INGRESSOS. 
 
Davant l'existència de despeses que no poden demorar fins a l'exercici següent per als quals el 
crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no ampliable. 
 
Atès que en la partida d'ingressos 339.100 de multes per infraccions urbanístiques, en l'estat 
d'execució del pressupost d'ingressos 2015, s'han reconegut drets per un import de 33.323,44 
Euros, quan la previsió inicial d'ingressos era de 1.000,00 euros. 
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Per tot això, per l'Alcaldia es va proposar la concessió d'un crèdit extraordinari i un suplement 
de crèdit finançat amb càrrec a majors ingressos per import de 32.000,00 euros amb càrrec a la 
partida d'ingressos 339.100. 
  
Vist que es va emetre Informe d'Avaluació del Compliment d'Avaluació de l'Objectiu d'Estabilitat 
Pressupostària i per Intervenció es va informar favorablement la proposta d'Alcaldia, ja que 
l'estat d'execució de les partides d'ingressos evoluciona dins de les previsions. 
 
Per tot això, de conformitat amb el que disposa l'article 177.2 del Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 
en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es 
proposa al Ple el següent acord 
 

ACORD 

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits n.º 09/2015 del Pressupost 
en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdits, finançat amb càrrec a 
nous o majors ingressos, d'acord amb el següent resum:                         

 

ALTES EN APLICACIÓ DE DESPESSES APLICACIÓ CANTITAT  

Reparació maquinària, instal·lacions vies públiques. 1532. 213 1.000,00 € 

Reparació enllumenat públic 165. 213 2.000,00 € 

Reparació instal·lacions esportives. 340. 213 5.000,00 € 

MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 920. 22002 2.000,00 € 

DESPESSES DIVERSES EN CULTURA I ESPORTS 330. 22609 9.000,00 € 

TREBALLS PER ALTRES EMPRESES TURISME 432. 22706 2.000,00 € 

TREBALLS I CURSOS D’ INTEGRACIÓ 925. 22706 5.000,00 € 

A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE 

(Donació a l’església per comprar campana Ermita) 

338.48001 2.000,00 € 

A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE 

(Ajuda estudiants per comprar llibres de text) 

338.48001 2.000,00 € 

A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE 

(Ajuda a associacions sense ànim de lucre) 

338.48001 2.000,00 € 

     TOTAL D’ALTES                     32.000,00 €  
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BAIXES EN APLICACIÓ D’ INGRESSOS APLICACIÓ CANTITAT  

MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES 39100 -32.000,00 € 

     TOTAL DE BAIXES                  - 32.000.00 €  

 

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci insertat al Butlletí Oficial de la 
Província d'Alacant, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran 
examinar-lo 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 a resoldre » 
 
Per part de la Sra. Alcaldessa es pregunta si algú té alguna cosa de manifestar. 
 
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre, portaveu del PP, i manifesta que en la 
proposta hi ha una partida per "Ajudes a estudiants per a compra llibres de text" i volem saber  
si es tracta d'una iniciativa pròpia d'aquest Ajuntament o bé és per sumar-nos a l'anunciada pel 
president de la Generalitat. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que en un projecte de Conselleria per aconseguir que els alumnes 
tinguin els llibres gratuïts presentant les factures a l'Ajuntament. L'Ajuntament finançaria un 
33,3% Diputació altre 33,3% i Conselleria el 33,3% restant. 
 
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre, portaveu del PP, i pregunta si aquest ajut té 
caràcter lineal. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que es tracta d'un projecte, no d'una ajuda. Tindria caràcter lineal, i 
és per crear un banc de llibres i d'aquesta manera els alumnes no haurien de comprar-los. 
 
Posat el punt a votació, la proposta és aprovada per Unanimitat dels assistents. 
 
 
4.- APROVACIÓ DE DONACIÓ A LA FUNDACIÓ XALÓ VALLEY HELP. 
 
Atès que l'Ajuntament d'Alcalalí és conscient de la necessitat de donar ajuda assistencial a les 
persones amb necessitadades mèdiques en el Municipi. 
 
Vist que l'organització Jalon Valley Help és una entitat dedicada a donar assistència als veïns 
amb gent malalta a casa i recaptar fons per donar suport als més vulnerables de la comunitat. 
 
Atès que l'Ajuntament d’Alcalalí i l'organització Jalon Valley Help tenen objectius comuns en la 
prestació d'assistència a les persones que la necessiten. 
En virtut del que s'ha exposat, es proposa al ple l'adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Que l'Ajuntament es comprometi a lliurar la quantitat econòmica de 2.000,00 euros a 
l'organització Jalon Valley Help per a la compra d'equip mèdic, amb càrrec a la partida 
prespuestaria 231.480 Atencions Assistencials. 
 
SEGON.- Donar compte del present acord a la organizción Jalon Valley Help i a la Tresoreria 
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Municipal. 
 
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa, i manfiesta que aquesta proposta s'ha consultat amb la 
treballadora social, i neix de la necessitat de donar assistència a les persones que la 
necessiten. Nosaltres donarem 2.000,00 Euros a l'associació, i ells compraran un llit, que es 
farà servir pels veïns d'Alcalalí. 
 
A continuació, la Sra. Alcaldessa es pregunta si algú té alguna cosa de manifestar. 
 
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre, portaveu del PP, i exposa que és molt 
interessant que l'Ajuntament ajude a les associacions que col·laboren en el benestar del 
municipi i ja avancem que votarem a favor de la proposta. Considerem que l'ajuntament ha de 
donar suport a totes les associacions inscrites en el seu registre municipal. No obstant això no 
és el més habitual donar un ajut directe a una associació, ja que sempre s'han ajudat les 
associacions municipals per mitjà del pagament directe de factures. Suposem que aquesta 
forma d'ajuda serà correcta i no entrés en contradicció amb les bases d'execució del 
pressupost. 
 
Posat el punt a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
5.-NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT EN  ELS DIFERENTS 
ORGANISMES. 
 
De conformitat amb l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals, aprovat per RD. 2568/1986, de 28 de novembre, la Corporació, s'acorda per 
UNANIMITAT dels assistents, el nomenament de representants de la Corporació en els 
diferents organismes que es nomenen a continuació: 
 
 
 
   FONS VALENCÍA DE LA SOLIDARITAT  

    
VOCAL NAT MARIA ISABEL MOLINA VICENS 
REPRESENTANT  ALEJANDRO ROMÁ SERER 
SUPLENT DEL VOCAL NAT FRANCISCO MIGUEL COSTA LLÀCER 
SUPLENT DEL REPRESENTANT BERNARDO FERRER PASTOR 

 
 
 
6.- PROPOSTA D'ESTABLIMENT DELS DOS DIES FESTIUS LO CALS PER A L'ANY 2016. 
 
Vista la necessitat d'atendre a l'escrit que anualment remet la Direcció Territorial d'Ocupació i 
Treball d'Alacant, en el qual sol·licita a l'Alcaldia que proposi els dos dies de festa local que 
estima convenient siguin inclosos en el Calendari Laboral de Festes de l'any que ve, es 
proposa al Ple l'adopció del següent acord: 
 
Primer.- Proposar que es fixin com a dies festius de caràcter local en l'any 2016 els següents 
dies: 
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• divendres 24 de juny. 
• dimecres 7 de desembre. 

 
Segon.- Que es doni trasllat del present acord als Serveis Territorials de la Conselleria 
d'Hisenda Ocupació i Ocupació. 
 
A continuació, la Sra. Alcaldessa es pregunta si algú té alguna cosa de manifestar. 
 
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre, portaveu del PP, i exposa que els últims 
anys quan el 24 o el 25 de juny queia en dissabte o diumenge, es proposava el segon dia de 
Nadal com a festiu local per entendre que pot tenir major tradició al municipi el caràcter festiu 
d'aquest dia, entenem que dimecres dia 7 de desembre no deixa de ser una data poc 
representativa, més enllà de ser un dia que fa de pont entre dos festius el 6 i el 8 de desembre, 
i no entenem que el festiu local es plantegi des d'aquesta perspectiva. No obstant això i com 
marca la norma, és l'Alcaldia qui proposa els dos dies de festa local i tampoc tenim 
inconvenient per ratificar la proposta que per la mateixa es planteja. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que per a l'elecció dels dies festius es va consultar amb els 
treballadors de l'ajuntament. Per tant va ser una decisió consensuada amb els treballadors. 
 
Posat el punt a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
II.- PART INFORMATIVA.  

 
7.- DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER  L'ALCALDIA DES DE LA 
CELEBRACIÓ DE L'ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA. 
 
Per part de la Sra. Alcaldessa es dóna compte de les Resolucions dictades des de l'última 
sessió plenària. 
 
III.- PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DEL PLE (ART.  46.2 E) DE LA LLEI 7/1985, DE 
2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÈGIMEN LOC AL.  
 
8.- MOCIONS NO RESOLUTIVES. 
 
- No es plantegen. 
 
 
9.-PRECS Y PREGUNTES 
 
Per part de la Sra. Alcaldessa s'obre el torn de precs i preguntes. 
 
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre, i manifesta que fa a les obres del Baden, hi 
havia unes millores per valor aproximat de 9.000 € i voldríem saber a què s'han destinat. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que les millores no s'han executat encara. 
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El Sr. Alejandro Romá Serer afegeix que s'han posat en contacte amb la representant de 
l'empresa Vives Dalmau, i ha confirmat que les millores es van a executar. 
 
Demana la paraula D. José Vicente Va marcar Mestre, el qual diu que les pedres d'escullera 
del Baden al nostre entendre pot ser que no siguin les que venen en el projecte, ja que en el 
mateix es defineix que el pes d'aquestes pedres ha d'estar entre els 500 i els 1.000 Kg. La 
col·locació d'unes pedres d'un pes inferior al de projecte pot suposar en cas d'una riuada, que 
les mateixes es moguin amb més facilitat. A què es deu que s'hagi suposadament col·locat 
pedres que no compleixen els requisits del projecte? 
 
 
La Sra. Alcaldessa respon que les obres s'han inspeccionat amb els tècnics municipals, la 
Comunitat de Regants d'Alcalalí i amb el Tècnic redactor del Projecte. Aquest últim va 
assegurar que l'obra estava ben executada i que era molt sòlida. De tot això deixarà constància 
en el seu informe. 
 
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre i pregunta quins passos s'han donat respecte 
al pla general i si s'han tingut contactes i reunions de treball amb l'equip redactor del Pla 
General, ja que la Comissió d'Avaluació Ambiental de la Generalitat Valenciana va emetre la 
proposta de Memòria Ambiental del Pla General d'Alcalalí, document que indica unes 
actuacions a realitzar en el Pla després de les quals s'ha de nou sotmetre a exposició pública, i 
posteriorment traslladar-lo a la Comissió Territorial d'Urbanisme d'Alacant per a la seua 
aprovació definitiva. 
 
 
La Sra. Alcaldessa respon que el Govern Municipal està treballant en el Pla General juntament 
amb els tècnics municipals i es compliran tots els terminis establerts. 
 
Demana la paraula D. José Vicente Va marcar Mestre, el qual manifesta que el passat 12 
d'agost a l'hora del dinar, al domicili dels seus pares al C/ Nou, 16, van rebre la visita de 
l'operari municipal, qui els va comunicar que tenia l'ordre d'inspeccionar unes obres de 
pavimentat que suposadament estaven realitzant al pati del darrere. Pregunta qui va donar 
l'ordre a l'operari perquè realitzés la visita d'inspecció, i si s'han demanat les disculpes 
pertinents ja que va quedar demostrat que no s'estava realitzant cap obra. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que es va sol·licitar a Mateu que realitzés visita d'inspecció ja que un 
veí s'havia queixat del soroll d'una màquina radial. Es va actuar de la mateixa manera que en 
altres ocasions. 
 
Pren la paraula D. José Vicente Marcó Mestre i manifesta que aquest ajuntament ha de tenir 
coneixement de la Sentència dictada pel Jutjat del Contenciós-Administratiu nº 1 d'Alacant, en 
el Recurs núm 603/2013, pel que prec es done compte de la referida sentència. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que ella va prendre possessió del càrrec d'Alcaldessa el dia 13 de 
juny, i no ha tingut constància d'aquesta Sentència. 
 
Pren la paraula D. Bernardo Ferrer Pastor i manifesta que el van enganyar en el Judici a què 
s'està fent referència, i que el Judici l'ha guanyat l'Ajuntament amb una mentida, algú ha mentit 
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perquè s'ha dit que jo no vaig presentar l'Estudi de Integració Paisatgística, i sí que ho vaig fer. 
 
Pren la paraula D. José Vicente Marcó Mestre i pregunta per l'estat de tramitació dels 
expedients sancionadors per infraccions urbanístiques fermes en via administrativa, els quals 
no han estat resolts en període voluntari i que per tant han de ser enviats a SUMA per a la seua 
resolució en executiva. 
 
La Sra. Alcadessa cedeix la paraula al secretari, el qual manifesta que els expedients que 
estiguin pendents de resoldre, seran enviats a SUMA d'acord amb el procediment legalment 
establert. 
 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència va aixecar la reunió, a les vint-hores i 
cinquanta minuts, estenent per mi el secretari aquesta acta. Dono fe. 
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