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SESSIÓ ORDINÀRIA DE 
L’AJUNTAMENT PLENARI D’ALCALALÍ, 
CELEBRADA EL DIA NOU DE 
NOVEMBRE DE DOS MIL DESSET 
 

Al Saló de Sessions de la Casa 
Consistorial d'Alcalalí, sent les VINT-I-
DOS hores TRENTA minuts del dia NOU 
de NOVEMBRE 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 

 
 
 

 
 
O R D RE    D E L    D I A 

 
 

1. - LECTURA I APROVACIÓ SI ESCAU DE L'ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 
 

Es dona compte de l'esborrany de l'acta de les sessió anterior, nº9 del 19/10/2017. 
 
Per part de la Sra. Alcaldessa es pregunta si hi ha observacions a l'acta de la sessió anterior. 
 
Demana la paraula En José Vicente Marcó Mestre i manifesta que segons consta en 
l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, hi ha un Decret que no està signat per Alcaldia i per 
tant no està consumat. No hauria de constar en l'acta que s'ha adonat d'aquest Decret al no 
estar signat. 
 
D'acord amb l'art. 91.1 del ROF, es sotmet a votació la rectificació  de l'esborrany de l'acta de 
la sessió anterior, per retirar de la Dació de Compte de les Resolucions d'Alcaldia el Decret 
252/2.017. 
 
Voten a favor de la rectificació  Maria Isabel Molina Vicens (Compromís),  Alejandro Romà 
Serer (Compromís), Josep Joan Ramis Ferrer (Compromís),  Francisco Miguel Costa LLàcer 
(EU), Beatriz Vicens Vives (PP) i  Maria Aurora Piera Noguera  (PP). S'abstenen José Vicente 
Marcó Mestre (PP) i Bernardo Ferrer Pastor (PSOE). 
 
 
 

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. Alcaldesa    
Dª MARIA ISABEL MOLINA VICENS              (Compromís) 
 
Srs. Regidors    
D. ALEJANDRO ROMÀ SERER           (Compromís) 
D. JOSEP JOAN RAMIS FERRER                  (Compromís) 
D. JOSÉ VICENTE MARCÓ MESTRE                   (PP) 
Dª BEATRIZ VICENS VIVES                                  (PP)                        
Dª MARIA AURORA PIERA NOGUERA                      (PP)) 
D. BERNARDO FERRER PASTOR                   (PSOE) 
D. FRANCISCO MIGUEL COSTA LLÀCER                 (EU) 
 
EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA 
Dª YOLANDA DEL CARMEN MIRÓ GÓMEZ               (PP) 
 
Sr. Secretari 
D. JUAN JOSE ABAD RODRIGUEZ 
 
 
 
 

 1 
 



      AYUNTAMIENTO                                                                     Sessió Ordinària  celebrada  el  09  de NOVEMBRE 2017 
               DE 

     
         ALCALAL 

 
 
Sotmès a votació l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, és aprovat amb els vots a favor 
de Maria Isabel Molina Vicens (Compromís), Alejandro Romà Serer (Compromís), Josep 
Joan Ramis Ferrer (Compromís), Francisco Miguel Costa LLàcer (EU), Beatriz Vicens Vives 
(PP) i  Maria Aurora Piera Noguera  (PP). S'abstenen José Vicente Marcó Mestre (PP) i  
Bernardo Ferrer Pastor (PSOE). 
 
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 271/2017 a la 291/2017. 
 

 
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 ens hem reunit amb el redactor del 
Pla General. Ens ha portat tota la documentació que esperàvem. Hem quedat a fixar una data 
per reunir-nos amb tots els regidors. Quan tinguem una data, us ho farem saber. 
 
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i informa que s'ha hagut de signar un Decret que pot 
afectar al pressupost. Hi havia una multa per infracció urbanística signada el 27 de gener de 
2.010. Ara ha vingut una sentència Judicial que diu que l'Ajuntament perd i ha de reconèixer la 
quantitat de 43.832 Euros com a ingressos indeguts i 11.890 euros en concepte d'interessos. 
Es procedeix a la devolució de 55.723,44 euros. Creiem que és important perquè és una 
quantitat important per al nostre pressupost que va a afectar-nos. 
 
 
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 En José Vicente Marcó Mestre i pregunta si se sap el motiu pel qual la 
Sentència diu que l'Ajuntament ha de retornar els diners. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que té a la seva disposició la sentència. Ha estat un procés llarg i 
l'advocat de Diputació ens ha dit que no es pot recórrer. És una infracció urbanística i és una 
cosa posada per tu, així que imagine que ho hauràs seguit fins al final. Simplement 
l'Ajuntament ha perdut, no es pot apel·lar, i hem de pagar. 
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Demana la paraula En José Vicente Marcó Mestre i manifesta que aquest la coletilla de per tu, 
no m'agrada. Jo si he estat llegint la Sentència, i ve causat per un defecte en la notificació de 
correus. Que jo sàpiga, l'alcalde no treballa en correus. Aleshores, el de per tu, crec que 
sobrava. Si hi ha un defecte en la notificació, que s'esmene el procediment. Estem en un sòl 
no urbanitzable de protecció i per tant les infraccions no prescriuen. Hi ha hagut un defecte en 
la notificació de correus. 
 
La Sra Alcaldessa respon que quan ha dit per tu, no estava acusant de res. Estic informant de 
la sentència i he dit que la multa es va posar quan estaves tu, i ara hem de retornar l'import de 
la multa. 
 
Pren la paraula En José Vicente Marcó Mestre i manifesta que els tècnics que hi havia 
aleshores, són els mateixos que hi ha ara. Aquest procediment està informat pels tècnics i 
l'alcalde es limita a signar els decrets d'infraccions urbanístiques sobre la base d'uns informes. 
El motiu de perdre ha estat un defecte en la notificació de correus. Res a veure amb aquest 
Ajuntament. Veig correcte que es retorne aquests diners per ingressos indeguts, però recorde 
que les infraccions en sòl no urbanitzable de protecció no prescriuen. Per tant, sempre estem 
a temps de reiniciar el procés i esmenar aquest error en la notificació per part de correus. 
 
La Sra. Alcadessa respon que es prendran les mesures perquè el cost per a l'Ajuntament siga 
el menor possible. 
 
Demana la paraula En José Vicente Marcó Mestre i manfiesta que no va poder assistir a 
l'últim ple, però va fer un prec delegat relatiu al Pla General per realitzar una reunió en la qual 
estigueren tots els membres de la Corporació i l'equip redactor del Pla. Sorprenentment, el 
dimecres passat em vaig trobar a l'Ajuntament amb el redactor del Pla General, però tampoc 
se'ns va avisar. Crec que cal concretar una data per realitzar la reunió i avisar amb antelació. 
 
En Alejandro Romá Serer respon que segurament serà el dimecres que ve, però ho 
confirmaran amb antelació i s'avisarà als regidors. 
 
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i manifesta que el redactor del Pla General afirma que té 
converses amb tu totes les setmanes, i que tu li crides totes les setmanes. Així que sembla 
que tens la mateixa informació que tenim nosaltres.  
 
Pren la paraula En José Vicente Marcó Mestre i manifesta que no ha parlat per telèfon amb 
Tomás des que he deixat l'Alcaldia. Ja està bé de mentires. Estic disposat a donar el registre 
de cridades. Si Tomás ha dit que parle amb ell totes les setmanes, és un mentirós.  
 
Pren la paraula En Josep Joan Ramis Ferrer i manifesta que no cal dramatitzar. No hem dit 
que vostè parle amb Tomás. Hem informat d'unes afirmacions que Tomás ha realitzat. 
 
Demana la paraula En José Vicente Marcó Mestre i manifesta que ha vist l'acta de la sessió 
anterior i diu que l'Alcaldessa ha afirmat que el Partit Popular ha pujat l'IBI. L'ordenança que 
regula l'IBI es va publicar en el BOP d'Alacant el 31 de Març de 2003. Jo vaig entrar d'Alcalde 
el 16 de juny de 2003, i estant d'Alcalde no ha variat el tipus de l'IBI. L'any 2015 presentem 
una proposta per baixar el tipus d'urbana a 0,45 i va ser rebutjada. L'any 2016 presentem una 
proposta per baixar el tipus al 0,46 i va ser aprovada amb el suport del PSOE. Que conste que 
estant jo d'Alcalde no s'ha pujat l'IBI. 
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La Sra. Alcaldessa respon que vostè no ha pujat l'IBI modificant l'ordenança, ho ha fet aplicant 
la revalorització dels valors cadastrals. Signava la revalorització tots els anys, i nosaltres, en el 
nostre primer any ja no ho signem. Torne a dir-ho. La gent que mire els rebuts i que jutge. 
 
Demana la paraula En José Vicente Marcó Mestre i pregunta si li poden informar dels criteris 
que s'han seguit per convidar a les empreses per a la concessió del gimnàs municipal.  
 
En Alejandro Romá Serer respon que han convidat a tres empreses i que hem seguit els 
criteris informats pel Secretari. 
 
Pren la paraula En José Vicente MarcóMestre i manfiesta que he vist que no s'ha tingut en 
compte en els plecs que hi ha subvencions de diputació que es fan càrrec d'equipament 
esportiu. També he vist que segons els plecs es donarà publicitat en el perfil del contractant, 
no obstant això, no he vist que  s'hagi fet públic. També he vist que el termini de presentació 
d'ofertes és de 13 dies per motius d'urgència, i que en el perfil del contractant no s'han 
publicat les invitacions, i tampoc consta que se'ls hagi donat registre d’eixida. Però el que és 
més sorprenent, és que de les tres ofertes presentades, les dues primeres s'han presentat 
amb un minut de diferència i tenen la mateixa lletra. Tampoc sé que criteris s'han seguit per 
triar a les empreses convidades i si estan capacitades per portar el gimnàs. 
 
En Alejandro Romá Serer respon la dues primeres ofertes les va presentar la mateixa 
persona, una en el seu nom i l'altra en nom de Carlos.  
 
Pren la paraula En José Vicente Marcó Mestre i manifesta que l'adjudicació s'ha realitzat amb 
un Decret, de nit i tot molt fosc. 
 
En Alejandro Romá Serer respon que l'expedient ha estat informat pel tècnic i hem fet el que 
ens ha indicat. 
 
Demana la paraula En José Vicente Marcó Mestre i diu hem vist que s'ha adonat de Decrets 
que no han estat signats. Un de 23 de Març i un altre de 26 de Gener, i els dos són referents a 
expedients urbanístics. No m'agrada que s'adone de Decrets que no estan signats i que 
conste que s'ha adonat quan en realitat estan parats al caixó i tots sabem el que això significa. 
Demane que no s'adone de Decrets que no vénen signats, perquè aleshores, som 
coneixedors de la paralització d'aquests Decrets. Si no es volen iniciar procediments 
sancionadors urbanístics, que no s'inicien. Però no poden deixar-se a mig camí. En el ple no 
hem de ser coneixedors d'alguna cosa que ens pot causar un perjudici. Pregunte perquè 
estan aquests Decrets sense signar. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que es tracta d'un error material del Secretari, que ha signat sense 
que estiga signat per l'Alcaldessa. No són expedients que s'hagin deixat al caixó. Aquest 
govern tracta de dialogar per esmenar les coses, cosa que abans no es feia. L'Alcaldia té la 
potestat de negociar per esmenar abans d'arribar a la sanció.  En un dels expedients, la 
il·legalitat ja està esmenada.  
 
Pren la paraula En José Vicente Va Marcó Mestre i prega que se signen els Decrets o que 
s'anul·len. 
 
Demana la paraula la Sra. Beatriz Vicens Vives i manifesta que mai he vist el terme municipal 
com està ara i em preocupa. Segueixo veient els camins i entrades del poble igual. 
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M'agradaria fer un prec. Anem a posar-nos a treballar i que es netegen els camins i entrades 
del poble.  
 
M'agradaria fer un altre prec. En l'anterior ple em va dir vostè que fora jo a parlar amb les 
persones que s'encarreguen de netejar i els donés instruccions. Això no és cosa meva. 
L’encarregada del personal és  l'Alcaldia. Si vostè no té temps, no vol o no pot, li demane que 
faça el seu treball i no m'ho mane a mi. Alcalalí no es mereix la brutícia que hi ha. 
 
En Josep Joan Ramis Ferrer respon que cada vegada que el partit popular ens ha fet un prec   
de la falta de neteja, ho hem comunicat als responsables. Hem comprovat si la freqüència és 
l'adequada i estem mirant si fa falta més gent. Hem donat instruccions i els camins s'estan 
netejant seguint un ordre. Si veiem que la neteja no és l'adequada, trobarem la manera de 
solucionar-ho i exigirem responsabilitat a la persona responsable. 
 
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i manifesta que ella està complint amb les seves 
obligacions. El que volia dir el Ple passat era que si  havies vist un camí o una entrada que 
nosaltres no havíem vist, ho podies dir. Jo ja li he dit a José Ricardo que vagi a netejar les 
entrades del poble, però potser tu has vist una entrada que nosaltres no hem vist. Era una 
manera d'ajudar i agilitzar la neteja. 
 
Pren la paraula la Sra. Beatriz Vicens Vives i pregunta quina empresa s'encarrega de la neteja 
dels camins. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que es va inscriure gent del poble que es dedica a jardineria i a la 
neteja. Són dues empreses del poble. Son Enrique i José Ricardo. Si algú més del poble està 
donat d'alta, es pot apuntar i ho tindrem en compte. 
 
La Sra. Beatriz Vicens Vives diu que l'última factura que ha vist d'Enrique és del mes d'Agost. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que això és a causa que ens ha arribat un reforç que és Ana, i 
s'encarrega del casc urbà i José Ricardo de les urbanitzacions. 
 
La Sra. Beatriz Vicens Vives pregunta pels cables que es van despenjar al Camí de la 
Muntanya fa mesos. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que ho miraran. 
 
En Josep Joan Ramis Ferrer respon que van parlar amb la persona encarregada i ens va dir 
que estava solucionat. Si dius que segueix igual, ho tornarem a comprovar. 
 
Demana la paraula En Bernardo Ferrer Pastor i es disculpa per no haver pogut assistir a la 
sessió anterior. A continuació manifesta que la justícia ha donat la raó al PSOE d'Alcalalí, ja 
que han resolt que hi ha documentació que no se'ns ha donat. 
 
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i diu que vostè no informa al poble, ha de fer precs o 
preguntes. 
 
En Bernardo Ferrer Pastor pregunta perquè no s'ha inclòs en l'ordre del dia la Moció que ha 
presentat.  
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La Sra. Alcaldessa respon que s'inclourà en la propera sessió. Cedeix la paraula al Sr. 
Secretari, i aquest informa que la moció no s'ha presentat dins del termini establert en la Llei 
de Règim Local Valenciana per ser inclosa en l'Ordre del Dia. 
 
En Bernardo Ferrer Pastor  manifesta pel que fa a la neteja, que la Cava està que dóna pena. 
Va costar molts diners llevar les canyes i és una pena perquè les canyes estan tornant a eixir. 
Haurem de tornar a gastar-nos molts diners per tornar a netejar-ho. Prec que ho netegen. 
 
En Bernardo Ferrer Pastor manifesta que al Parc del Pou, estan les arrels dels arbres alçant 
el sòl i caldria arreglar-ho. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que han manat als tècnics a fer fotos. Està mal d’arreglar perquè 
les arrels han alçat molt sòl. Intentarem arreglar-ho amb una subvenció i si no és possible es 
farà amb la partida d'infraestructura. 
 
Demana la paraula En Bernardo Ferrer Pastor i manifesta que quan el PSOE va estar 
d'encarregat de manteniment i neteja durant el primer any, no va haver-hi cap queixa de la 
neteja. Perquè ara hi ha tantes queixes? Alguna cosa està fallant. 
 
La Sra. Alcadessa respon que no són moltes queixes. És la mateixa queixa que es repeteix. 
Els encarregats de la neteja són els mateixos i les instruccions també. De fet, la neteja l'hem 
reforçat. 
 
En Bernardo Ferrer Pastor manifesta que s'ha celebrat Junta de Govern de la Comunitat de 
Regants.  Sobre la canonada de mosquera, que sempre s'està trencant, vaig proposar que es 
canviï la canonada i no posar sempre parxes. S'estan mirant pressupostos. 
 
 
 
No havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència va aixecar la reunió, sent les vint-i-
tres hores i vint-i-don minuts, estenent-se per mi el Secretari la present Acta. Done fe. 

 
 
                                Vº Bº 
                       LA ALCALDESA      EL SECRETARI 

 
 

          DÑA. MARIA ISABEL MOLINA VICENS           D. JUAN JOSÉ ABAD RODRIGUEZ 
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