Sessió Ordinària celebrada el 13 de JULIOL de 2017

AYUNTAMIENTO
DE

ALCALALI

SESSIÓ Nº SET DE 2.017.
ASSISTENTS
ASISTENTES
Sr. Alcalde
Sra.
Alcaldesa
D. JOSÉ
Dª
MARIAVICENTE
ISABEL MOLINA
MARCO VICENS
MESTRE

(Compromís)

Sres.Regidors
Srs.
Concejales
D. ALEJANDRO
LEOPOLDO FERRER
ROMÀ SERER
RIBES
(Compromís)
Dª JOSEP
D.
ROSA ESPERANZA
JOAN RAMISMONSERRAT
FERRER
FERRER
(Compromís)
Dª.JOSÉ
D.
Mª CRISTINA
VICENTEGINER
MARCÓ
FERRER
MESTRE
(PP)
D. VICENTE
Dª
BEATRIZ VICENS
BUIGES VIVES
OLTRA
(PP)
D. FRANCISCO
Dª
MARIA AURORA
VICENTE
PIERAMONTANER
NOGUERA CALAFAT
(PP)
D. JUAN
Dª
YOLANDA
PASCUAL
DEL CARMEN
VICENS MONSERRAT
MIRÓ GÓMEZ
(PP)
D. JOSE
BERNARDO
ANTONIO
FERRER
SERER
PASTOR
ANDRES
(PSOE)
D. FRANCISCO MIGUEL COSTA LLACER
LLÀCER
(EU)
No Secretari
Sr.
Asisten:
D. JUAN JOSE ABAD RODRIGUEZ
Sr. Secretario
D. JUAN JOSÉ ABAD RODRÍGUEZ

O R D RE

DEL

SESSIÓ
ORDINÀRIA
DE
L’AJUNTAMENT PLENARI D’ALCALALÍ,
CELEBRADA EL DIA TRETZE DE
JULIOL DE DOS MIL DISSET
Al Saló de Sessions de la Casa
Consistorial d'Alcalalí, sent les VINTI.DOS hores del dia TRETZE de JULIOL
de 2017, es reuneixen en primera
convocatòria els Srs. Regidors que al
marge s'expressen, sota la Presidència
de la Sra. Alcaldessa, Sra. Maria Isabel
Molina Vicens, 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

DIA

1. - LECTURA I APROVACIÓ SI ESCAU DE L'ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
Havent donat compte de l'esborrany de l'acta de les sessió anterior, nº6 del 19/06/2017,
és aprovat per unanimitat dels assistents.

2.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRA ÚLTIMA I LIQUIDACIÓN DE LES OBRES DE
"REFORMA I HABILITACIÓ DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS PER A BIBLIOTECAPÚBLICA I ALTRES ESPAIS CULTURALS".
Vista la certificació d'Obres última i liquidació presentada per D. Adelino Molina Reus,
corresponent a obra de “REFORMA I HABILITACIÓ DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
PER A BIBLIOTECA-PÚBLICA I ALTRES ESPAIS CULTURALS.”, subscrita pels
Tècnics Directors de l'Obra D. José Ignacio Estruch Mascarell i D. Antoni Banyuls i
Pérez, i per import de //40.951,78 €//, IVA INCLÓS. En virtut del que es disposa i de
conformitat amb l'establert en els Art. 216 i 232 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,
es proposa al Ple de l'Ajuntament d'Alcalalí l'adopció del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR CERTIFICACIÓ ÚLTIMA I LIQUIDACIÓ, presentada per D.
Adelino Molina Reus, corresponent a obra de “REFORMA I HABILITACIÓ DE
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DEPENDÈNCIES MUNICIPALS PER A BIBLIOTECA-PÚBLICA I ALTRES ESPAIS
CULTURALS.”, subscrita pels
Tècnics Directors de l'Obra D. José Ignacio Estruch Mascarell i D. Antoni Banyuls i
Pérez, i per import de //40.951,78 €//, IVA INCLÓS.
SEGON: Notificar el present acord als interessats.
Després de la lectura de la proposta s'obri el torn d'intervencions.
Demana la paraula En José Vicente Marcó Mestre i manifesta que si l'obra està
finalitzada i tot informat pels tècnics, està tot clar. L'únic dubte és si està tota la
documentació per legalitzar les instal·lacions, i si s'han complert les condicions del plec.
La Sra. Alcaldessa respon que si.
Sotmès el punt a votació, es aprovat amb els vots a favor de’n Josep Joan Ramis Ferrer
(Compromís), y En Francisco Miguel Costa Làcer (EU). S’abstenen Na
Maria Isabel Molina Vicens (Compromís), En Alejandro Romà Serer (Compromís), En
José Vicente Marcó Mestre (PP), Na Beatriz Vicens Vives (PP), Na Maria Aurora Piera
Noguera (PP), Na Yolanda del Carmen Miró Gómez, y En Bernardo Ferrer Pastor
(PSOE).
3.- ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL CONVENI
MARC VIGENT ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA I ECOEMBES ADOPTADA
PER LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI MARC SUBSCRIT EN DATA 10
DE DESEMBRE DE 2013 ENTRE LA GENERALITAT, I ECOEMBALAJES ESPANYA,
S. A.
Rebuda notificació de la Direcció General de Canvi Climátic i Qualitat Ambiental de la
Consellería d’Agrícultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i
Ecoembalajes Espanya, S. A., en la qual s’informa que a la sessió de la Comissió de
Seguiment celebrada el dia 09 de febrer de 2017 es va aprovar una modificació puntual
del Conveni Marc vigent entre la Generalitat Valenciana i Ecoembes, al qual està adherit
l'Ajuntament d'Alcalalí.
Atès que aquesta modificació resulta beneficiosa econòmicament per a aquesta Entitat,
es proposa al Ple de l'Ajuntament d'Alcalalí l'adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Acceptar prorrogar les condicions previstes en la clàusula 2 Recollida
monomaterial paper cartró en contendedor específic de l'Annex II Condicions
econòmiques relatives al percentatge d'aplicació sobre el material recollit per a l'any
2016, quedant de la següent forma per a l'any 2017;
“Any 2017: Percentatge de paper cartró responsabilitat de SIG, 40% o el previst al
conveni de col·laboració per a l'any 2017, de resultar un percentatge més alt”.
SEGON.- Remetre certificat d’aquest acuerd per duplicat a la Direcció General de Canvi
Climátic i Qualitat Ambiental i a Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes).
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Sotmès el punt esmenat a votació, és aprovat per UNANIMITAT dels assistents.
4.- DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ ALCALDIA DES
DE LA CELEBRACIÓ DE L'ÚLTIMA SESSIÓ.
Per part de la Sra. Alcaldessa s'adona de les Resolucions 160/2017 a la 181/2017.
5.- INFORMES D’ALCALDIA.
Per part de l’Alcaldía s’informa del següent punts:
-Han vingut els tècnics a avaluar la instal·lació dels desincrustadors de calç als dipòsits.
S'ha d'anar notant positivament. Dins de tres mesos es tornarà a fer una revisió.
- Continúen les tasques d'esbrossar camins. Si cap veí detecta camins que necessiten
ser esbrossats, ens ho poden fer saber.
6.- MOCIONS.
-

No es presenten

7.- PRECS I PREGUNTES.
Per part de la Sra. Alcaldessa s'obri el torn de precs i preguntes.
Demana la paraula Na Maria Aurora Piera Noguera i manifesta que demanaria a alguns
Regidors de l'equip de govern que s'abstingueren de realitzar comentaris de mal gust
contra mi fora del ple. A part de regidora, sóc persona, ciutadana i amiga de tots. Estic
ací perquè vull, ningú m'ha obligat.
A continuació demana la paraula Na Yolanda del Carmen Miró Gómez i demana un poc
de respecte. Si estic ací, no és per fer-me enemiga de ningú, tot el contrari. Si algú
necessita alguna cosa, estic disposada a col·laborar.
Intervé En Josep Joan Ramis Ferrer i pregunta si es refereixen a Regidors de l'equip de
govern.
Na Maria Aurora Piera Noguera respon que no pensa donar noms. Les persones que
m’escolten es donaran per al·ludides.
Na Yolanda del Carmen Miró Gómez respon que es refereix a persones properes als
regidors del govern.
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i diu que ací no es ve a debatre els problemes que es
tenen amb persones fora de l'Ajuntament. Si el problema és amb regidors del govern, si
es pot debatre ací.
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Pren la paraula Na Maria Aurora Piera Noguera i manifesta que els comentaris que se li
han fet fora de l'Ajuntament són de caràcter polític, acusant-la de corrupta. Simplement
volia fer aquest prec al ple.
El seu prec queda recollit, però vull deixar clar que com no es refereix a cap membre de
l'equip de govern, no té lloc en aquest ple.
Pren la paraula En Josep Joan Ramis Ferrer i manifesta que des de l'equip de govern es
condemna qualsevol tipus d'insult o falta de respecte, tant als regidors de l'oposició com
a l'equip de govern.
La Sra. Alcaldessa pregunta si hi ha més intervencions.
Demana la paraula Na Beatriz Vicens Vives i manifesta que han rebut queixes de veïns
sobre el funcionament de les dutxes de la piscina.
En Alejandro Romà Serer respon que han parlat amb l'empresa i els han dit que
s'encarreguen d'arreglar-ho.
Demana la paraula Na Beatriz Vicens Vives i manifesta que darrere dels contenidors de
la seva casa hi ha un poste amb cables de telèfon. Crec que el camió de la basura ho
ha colpejat, perquè s'han despenjat tots els cables.
La Sra. Alcaldessa respon que demà es posaran en contacte amb la Generala per
solucionar-ho.
La Sra. Alcaldessa pregunta si hi ha més intervencions.
Demana la paraula En José Vicente Marcó Mestre i manifesta que no va a seguir
insistint amb la basura. Si no estan les dades, doncs no estan. Sobre el Pla General, si
que voldria tornar a insistir. Hi ha hagut algun avanç?
En Alejandro Romà Serer respon que des de l’útlim ple no. Toni i jo hem intentat posarnos en contacte amb l'equip redactor, però no hem pogut localitzar a Tomás. Té
documentació que Toni necesita, com el Catàleg.
En José Vicente Marcó Mestre diu que el Catàleg està aprovat i és definitiu, a no ser
que es vulguen introduir modificacions.
En Alejandro Romà Serer respon que Toni si que ha trobat correccions que han de
realitzar-se, i les vam trasladar a Tomás. En teoría, havia de realitzar-les en dues
setmanes, però no ha estat així.
En José Vicente Marcó Mestre manfiesta que no sap si l'equip redactor no agafa el
telèfon, però és una llàstima que un document que estava consensuat i que va costar
molt treball, es tire a la basura.
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En José Vicente Marcó Mestre pregunta per la farola que està trencada a l'entrada del
poble per Xaló. També està la vorera alçada.
La Sra. Alcaldessa respon que va haver-hi un accident de cotxe. Es van fer les gestions,
però els tràmits entre les assegurances van lent. Ja ha vingut la conformitat del segur
per restaurar la farola.
La Sra. Alcaldessa pregunta si hi ha més intervencions.
Demana la paraula En Bernardo Ferrer Pastor i diu que com a representant del Consorci
d'incendis i de la Comunitat de Regants voldria fer una petició. Cada any patim incendis
a la nostra comarca. Aquest fet provoca que la bassa de reg agrícola d'Alcalalí quede
minvada en el seu cabal, ja que els helicòpters agafen aigua de la bassa degut a la seva
situació estratègica. Això pot provocar que en cas de patir un incendi a Alcalalí, no
tinguem aigua per parar-ho. També pot provocar que patim restriccions d'aigua en els
mesos estivals. Aixó es degut a que es van desviar els diners del projecte de la cava al
projecte de la biblioteca. Des del PSOE volem posar l'accent en la importància de
desviar l'aigua sobrant de la cava cap a la bassa, perquè aquesta es mantinga plena tot
l'any.
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i manifesta que tant de bo que l'aigua que es desviés
de la cava fos suficient per omplir la bassa. Però no crec que siga suficient.
Pel que fa al repostatge dels helicòpters en la nostra bassa, crec que cal ser solidaris en
cas d’incendi en un poble proper, i per això sempre oferirem l'aigua de la nostra bassa,
igual que els altres pobles farien per nosaltres.
Demana la paraula En Bernardo Ferrer Pastor i manifesta que a l'altura del Porxe pujant
des del ravalet hauria d'haver-hi un senyal de prohibit girar a l'esquerra per evitar
accidents.
Pren la paraula En Josep Joan Ramis Ferrer i diu que segons el Google Maps, si consta
un senyal de prohibit girar a l'esquerra.
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i manifesta que ho revisarem i en cas que no estiga la
senyal i no siga suficientment visible ho arreglarem.
Demana la paraula En Bernardo Ferrer Pastor i manifesta que el Carrer Major té falta de
pintar. En quant a la piscina, m'agradaria saber que bases s'han utilitzat per a
l'adjudicació del quiosc de la piscina.
En Alejandro Romà Serer respon que les bases han estat exposades quinze dies en el
tauler d'anuncis.
En Bernardo Ferrer Pastor pregunta si no s'ha presentat ningú del poble.
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En Alejandro Romà Serer respon que es van obrir dos terminis per a presentar ofertes.
En el primer no es va presentar ningú. En el segon termini es van presentar dos
candidats i cap era del poble.
En Bernardo Ferrer Pastor, com a representant de la comunitat de Regants d'Alcalalí
manifesta que va mantenir una reunió perquè s'arreglen els camins que s'han vist
afectats per les reparacions de canonades que vénen de Parcent. M'han dit que no hi ha
cap problema, i que al més aviat possible ho arreglaran.
En. Bernardo Ferrer Pastor diu que han hagut de recórrer al Síndic de Greuges degut a
la falta de transparència que té Compromís a l'hora de donar informació.
La Sra. Alcaldessa respon que quan s'ha demanat informació a l'Ajuntament, s'ha donat.
Però si consideres que has d'anar al Síndic de Greuges, estàs en el teu dret.
En Bernardo Ferrer Pastor pregunta qui és el seu còmplice que va guardar el seu
expdient perquè no se li sancionés.
La Sra. Alcaldessa respon que no hi ha expedient d'infracció urbanística.
En Bernardo Ferrer Pastor manifesta que té un informe que diu el contrari.
La Sra. Alcaldessa reitera que no existeix expedient d'infracció.
No havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència va alçar la sessió, sent les vinti-dos hores trenta-cinc minuts, estenent-se per mi el Secretari la present Acta. Done fe.
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