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En el Saló de Sessions de la Casa
Consistorial d’Alcalalí, sent les VINT hores del
dia huit de FEBRER de dos mil setze, es
reuneixen en primera convocatòria els Srs.
Regidors que al marge s’expressen, baix la
Presidència de la Sra. Alcaldessa Na Maria
Isabel Molina Vicens, a l’objecte de celebrar
sessió Ordinària, convocada a tal efecte.

No Secretario
Sr.
Asisten:
D. JUAN JOSE ABAD RODRIGUEZ

Sent l’hora expressada, la Presidència va
iniciar la sessió, passant-se a tractar els
assumptes compresos a l’Ordre del Dia

Sr. Secretario
D. JUAN JOSÉ ABAD RODRÍGUEZ

ORDRE

DEL

DIA

ÚNIC.- RESOLUCIO DEL RECURS REPOSICIÓ PRESENTAT PER D. JOSÉ
VICENTE MARCÓ MESTRE SOLICITANT LA NULIDAD DELS ACUERDS RELATIUS
ALS PUNTS 3 I 5 DE LA SESSIÓ PLENÀRIA CELEBRADA EL 17/12/2015.
Vist el RecurS de Reposició presentat per D. José Vicente Marcó Mestre, en que
sol·licita la nul·litat dels acords relatius als punts 3 i 5 de la sessió plenària celebrada el
2015.12.17, per no estar a disposició del recurrent, amb l'antelació deguda, la
documentació corresponent als esmentats assumptes.
Atès que la qüestió objecte de recurs ja va ser contestada en la sessió plenària anterior,
en la qual per part de la Sra. Alcaldessa es va contestar al recurrent que, en relació al
punt 3, el Pla d'Eficiència Hídrica estava a la seva disposició a Secretaria i
posteriorment es li va enviar per correu electrònic escanejat aquest mateix dia.
Pel que fa al punt 5, quan es va presentar al despatx de secretària, se li va donar la
proposta d'acord que contenia gairebé íntegrament l'informe de Secretària, el qual se li
va enviar al dia següent escanejat. El punt 5 de l'ordre del dia no tenia més
documentació, ja que la signatura del conveni entre l'Ajuntament d'Alcalalí i l'associació
Jalon Valley s'anava a dur a terme amb posterioritat a l'acord que autoritza la cessió del
local del centre Cívic. La proposta d'acord detallava clarament en el seu punt segon les
condicions de la cessió on deia literalment que "La concessió aprovada estarà sotmesa
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a les següents condicions:
• El local cedit es destina, d'acord amb els Estatuts de l'Associació Jalon Valley Help a
− Donar assistència als veïns d'Alcalalí o qualsevol persona que ho necessiti
− Assistir a persones malaltes, minusvàlides o confinades a casa.
• La concessió s'atorga temporalment, per un període de tres anys.
• Mentre dure la concessió, la concessionària està obligada a fer les reparacions ordinàries
que necessiti el local objecte de concessió.
• Seran de compte de la concessionària les despeses de tota mena que es origen per la
seva activitat durant el temps que duri la concessió.
• La present concessió no serà transmissible.
• La concessió s'efectua amb caràcter gratuït en base al que disposa l'article 93 de la Llei
33/2003 de Patrimoni de les Administracions Públiques. "

El fet que se li enviés l'informe per correu electrònic, demostra que el recurrent va tenir
accés a tota la documentació relacionada amb el punt, ja que en haver-li enviat l'informe
escanejat va poder realitzar un estudi detallat del mateix. Per tant, no es pot considerar
que s'hagi vulnerat el dret d'accés a la informació dels documents relacionats amb els
punts de l'ordre del dia, ja que, no només va tenir accés als mateixos, sinó que va
disposar de còpia de tots i cada un d'ells amb anterioritat al debat, per així poder
estudiar-los i per tant exercir amb total garantia les funcions de fiscalització i control de
la gestió del govern municipal.
Per tot això, en virtut dels articles 53 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim
local, i 116 a 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, es proposa al Ple
l'adopció del següent ACORD:

PRIMER. Desestimar el Recurs de Reposició presentat per D. José Vicente Marcó
Mestre.
SEGÓN. Notificar el present acord al recurrent, indicant que contra el mateix pot
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu
d'Alacant, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació de la
resolució del recurs (art . 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol -BOE 167 de 14-7-98).
Després de la lectura de la proposta, la Sra. Alcaldessa pregunta si algú té alguna cosa
a manifestar.
Demana la paraula el Sr. José Vicente Marcó Mestre i diu que estem davant un punt
molt legalista i bastant delicat. Per aquesta raó em sorprèn que no s'hagi informat la
proposta que huí es presenta al ple per part del Secretari de la Corporació, tractant-se
d'una cosa tan seriosa com un recurs de reposició. Ho veig temerari.
No estem en contra del fons dels acords recorreguts, si ho estem en les formes, ja que
el meu grup no va disposar de tota la documentació des del moment de la convocatòria
del ple, això suposa que els acords dels punts tres i cinc de ple de desembre són nuls
de ple dret.
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La Sra. Alcaldessa respon que en la redacció de la proposta vam ser assessorats
verbalment pel Sr. Secretari. A més, vostè també va poder demanar un informe de
Secretària en el seu recurs ja que el seu grup suma més d'un terç dels membres de la
Corporació.
En aquest cas estem davant d'una qüestió més tècnica que política. Per això cedeixo la
paraula al Sr. Secretari perquè informi sobre això.
Pren la paraula el secretari, el qual informa que els informes de Secretaria són
preceptius en els següents casos:
- Quan ho sol·licita el president / a de la Corporació.
- Quan ho sol·licita una tercera part dels membres de la Corporació.
-Quan L'acord requereix una majoria especial.
- Quan un precepte legal ho estableixi expressament.
En aquest cas no estem davant cap dels supòsits esmentats. No obstant això, es pot
informar verbalment a les sessions plenàries sobre els aspectes legals dels assumptes
que es discuteixin.
En primer lloc, convé aclarir que la responsabilitat que els expedient estiguin complets i
a disposició dels membres de la Corporació des de la convocatòria del Ple és del
secretari. Per tant, qualsevol deficiència en aquest aspecte és causa d'una fallada del
departament de Secretària.
Pel que fa al fons del Recurs que es planteja, per part del Sr. secretari es fa constar que
en relació al punt tercer, tota la documentació estava a disposició dels membres de la
Corporació des de la convocatòria del Ple, i dimarts es va enviar escanejat per correu
electrònic el Pla d'Eficiència hídrica al recurrent. Per tant, procediria desestimar el recurs
en aquest punt.
En relació al punt cinc, si és cert que el recurrent no va disposar de tota la documentació
quan es va presentar a secretaria, ja que no va tenir accés a l'informe jurídic, i aquest no
li va ser enviat escanejat fins al dia següent. En aquest punt si podria estimar-se el
recurs de reposició.
Demana la paraula el Sr. José Vicente Marcó Mestre i manifesta que en relació al punt
tercer, no dubta que el pla d'eficiència hídrica estigués a secretaria, però la qüestió és
que quan jo em vaig personar al despatx del secretari no vaig poder veure-ho perquè el
Secretari va haver de marxar a Alacant. Per tant l'acord és nul.
Insisteixo que no estem en contra del fons dels acords recorreguts, si ho estem en les
formes. El ple de pressupostos es va convocar amb el temps just, i aquest ple es
convoca dijous, amb la qual cosa només tenim el divendres per examinar la
documentació perquè dissabte, tot i ser dia hàbil, l'Ajuntament està tancat.
No crec que hi hagi cap problema en declarar els dos acords nuls i passar-los per Junta
de Govern posteriorment.
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Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i contesta que pel que fa a la convocatòria d'aquest
ple, no entén la protesta. La convocatòria ha estat en temps i forma. A més, em vaig
posar en contacte per wassap i correu electrònic per preguntar si us venia bé l'horari.
Pel que fa al ple del pressupost, va ser convocat el dilluns i la sessió era dijous. Per tant
també va ser convocat en temps i forma.
Pel que fa al recurs que es debat hui, el secretari ja ha informat que la documentació del
punt tercer era a secretaria. És el punt cinc el que pot donar lloc a l'acceptació del
recurs. Potser es podria arribar a un consens i acceptar la nul·litat del punt 5, però no la
del tercer.
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre i manifesta que no està d'acord. El
punt tercer és igualment nul ja que en el moment que em vaig personar a secretària no
vaig poder examinar la documentació.
Demana la paraula D. Josep Joan Ramis Ferrer i manifesta que en cap moment ha estat
la intenció del govern impedir l'accés a la informació. Ha estat un error de manera que
no es tornarà a repetir.
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre i diu que no entén perquè no es
permet al seu grup tenir accés a la plataforma Gestiona, ja que és el més còmode i no
hem de molestar els treballadors demanant-los que ens facin còpies de la
documentació. Es tracta de posar les coses fàcils o no.
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i diu que en aquest ple no toca tractar el tema de
l'Gestiona. Aquest recurs s’ha presentat per no tenir accés al Gestiona?
D. José Vicente Marcó Mestre respon que no.
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i diu que llavors anem a debatre sobre el recurs que
s'ha presentat. Si vol parlar sobre el Gestiona, ve al despatx d'Alcaldia i en parlem.
Pel que fa al recurs, crec que podem arribar a un consens i acceptar la nul·litat del punt
cinquè, però no la del tercer.
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre i contesta que manté l'anteriorment
dit. No vaig poder veure la documentació del Pla d'Eficiència Hídrica quan em vaig
personar a Secretaria.
La Sra. Alcaldessa pregunta si algú vol afegir alguna cosa al debat.
Demana la paraula D. Francisco Miguel Costa Llàcer i manifesta que la millor solució és
estimar el Recurs Reposició i posteriorment tornar a passar els punts per Junta de
Govern.
La Sra. Alcaldessa consulta amb la resta de membres de la Corporació, els quals
mostren la seva conformitat amb la proposta realitzada per D. Francisco Miguel Costa
Llàcer.
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A continuació, en virtut dels articles 53 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim
local, i 116 a 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, per unanimitat dels
assistents, s'adopta el següent ACORD:

PRIMER. Estimar el Recurs de Reposició presentat per D. José Vicente Marcó Mestre.

SEGON. Notificar el present acord al recurrent, indicant que contra el mateix pot
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu
d'Alacant, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació de la
resolució del recurs (art . 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol -BOE 167 de 14-7-98).
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