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O R D RE

DEL

SESSIÓ
ORDINÀRIA
DE
L’AJUNTAMENT PLENARI D’ALCALALÍ,
CELEBRADA
EL
DIA
DINOU
D’OCTUBRE DE DOS MIL DISSET
Al Saló de Sessions de la Casa
Consistorial d'Alcalalí, sent les VINT-IDOS hores TRENTA minuts del dia
DINOU d’OCTUBRE 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, nº8 del 14/09/2017, és
aprovat per unanimitat dels assistents

2.- 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 236/2.017 a la 251/2.017, i de la
253/2.017 a la 270/2017.

3.- INFORMES D’ALCALDIA.
La Sra. Alcaldessa cedeix la paraula al Regidor d'Urbanisme En Alejandro Romà Serer.
Pren la paraula En Alejandro Romà Serer i informa que han parlat amb l'equip redactor del Pla
General. Ens reunirem amb ells la setmana que ve i vos informarem.
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4.- MOCIONS.
-

No es presenten.

5.- PRECS I PREGUNTES.
Per part de la Sra. Alcaldessa s'obri el torn de precs i preguntes.
Demana la paraula Na Beatriz Vicens Vives i manifesta que en dació de compte de decrets
d'Alcaldia estaven els decrets del 236 al 270. La meva pregunta és si tots aquests decrets
estan signats. Ho dic perquè m'ha semblat que hi havia algun que no estava signat.
La Sra. Alcaldessa respon que si hi ha algun decret que no està signat és perquè s'ha enviat
a signar en paral·lel, i si ho signa el secretari, gestiona li asigna número de decret. Però si no
està signat per Alcaldia el decret no està consumat.
La Sra. Alcaldessa cedeix la paraula al Sr. Secretari i aquest fa constar que si un Decret no
està signat per Alcadía no produeix efectes.
Demana la paraula Na Beatriz Vicens Vives i manifesta que desitja fer un prec delegat en nom
del Sr. José Vicente Marcó Mestre, el qual no ha pogut asistir i demana disculpes per la seva
absència.
-Prec delegat sobre el Pla General d’Ordenació Urbana: Com és habitual en successius
Plens, davant la pregunta sobre la tramitació del PGOU, se'ns contesta que “segueix igual
com el mes anterior”. És d'entendre, que per alguna causa, la tramitació de l'esmentat
document està paralitzada. Per això, i atès que la redacció del PGOU està vinculada a un
contracte que aquest òrgan plenari va adjudicar, i sent per tant responsabilitat d'aquest ple el
seu compliment. Per fi de poder concretar els motius pels quals no es conclouen els treballs
del Pla General, i com a pas previ a la petició formal davant aquest mateix òrgan, perquè
s'inicie un expedient d'incompliment del contracte i es depuren responsabilitats, així com el
determinar els prejudicis econòmics i la seva lesivitat que per a aquest Ajuntament puga
suposar l'incompliment del contracte. És pel que preguem el següent:
Primer. Que abans del Ple Ordinari de novembre i de manera que puga ser acreditada, es
convoque a una reunió a tots els membres de la corporació, al Sr. Secretari de l'Ajuntament, a
l'equip redactor del Pla General, a l'Arquitecte Municipal i a l'arquitecte tècnic municipal, per
tractar d'avançar en l'aprovació del document definitiu.
Segon. Que s'informe a aquest Ple sobre la vigència del document de la memòria ambiental
emès per la Conselleria competent el passat mes d'abril de 2015 i de les gestions realitzades
perquè continue aquesta vigència.
Tercer. En cas de caducitat, s'informe de les diferents alternatives per poder concloure la
redacció del PGOU.
Després de l'exposició del prec, continua amb el seu torn d'intervenció Na Beatriz Vicens
Vives i manifesta que pel que fa a una discussió sobre l'IBI en el ple passat, m'agradaria
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comentar que aquest any, gràcies al PP, després de presentar-ho dues vegades, i molt
malgrat d’ algú, es va aconseguir aquesta baixada del 10% de l'IBI. Des d'aquí done les
gràcies a la gent que pel carrer m'ho ha comentat i que estan molt contents. Després de tenir
aquesta baixada, si tenim en compte que els ingressos han disminuït, com és possible que
l'equip de govern no hagi presentat encara els pressupostos adequats a aquests ingressos.
Per això pregue que es presenten els pressupostos, ja que estem a l'octubre i està finalitzant
l'any.
La Sra. Alcaldessa respon que es pren nota dels precs i manifesta que les pujades constants
del PP any rere any de l'IBI es poden veure per tots els ciutadans en els rebuts. Els ciutadans
han de jutjar qui ha baixat l'IBI.
Demana la paraula Na Maria Aurora Piera Noguera i manifesta que hem vist una factura de
clor de la piscina, i voldria saber si això no està inclòs al manteniment de la piscina.
En Alejandro Romà Serer respon que aquest any està separat el material i el manteniment
perquè així és més barat.
Demana la paraula Na Beatriz Vicens Vives i pregunta com està l'assumpte de la neteja.
La Sra. Alcaldessa respon que no sé a que et refereixes.
Na Beatriz Vicens Vives respon que porte ja diversos plenaris preguntant per la neteja de fora
del casc urbà.
La Sra. Alcaldessa respon que ja es va avisar als responsables de la neteja. Si consideres
que segueixes tenint un problema, tu mateixa l'hi pots dir.
No havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència va aixecar la reunió, sent les vint-idos hores quaranta-tres minuts, estenent-se per mi el Secretari la present Acta. Done fe.
Vº Bº
LA ALCALDESA

DÑA. MARIA ISABEL MOLINA VICENS

EL SECRETARI

D. JUAN JOSÉ ABAD RODRIGUEZ
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