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                                                                                            SESSIÓ Nº DOS  DE  2.018.

SESSIÓ  ORDINÀRIA DE 
L’AJUNTAMENT  PLENARI  D’ALCALALÍ, 
CELEBRADA  EL  DIA  QUINZE  DE 
FEBRER DE DOS MIL DIVUIT.

Al  Saló  de  Sessions  de  la  Casa 
Consistorial  d'Alcalalí,  sent  les 
VINT-I-DOS hores TRENTA minuts del dia 
QUINZE  de  FEBRER  de  2018,  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 SESSIÓ ANTERIOR.

Havent donat compte de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, nº01 del 25/01/2018, és 
aprovat amb els vots a favor d’En Alejandro Romà Serer (Compromís), En Bernardo Ferrer 
Pastor (PSOE), En Francisco Miguel Costa Làcer (EU), En José Vicente Marcó Mestre (PP), 
Na Beatriz Vicens Vives (PP), Na Maria Aurora Piera Noguera  (PP) i Na Yolanda del Carmen 
Miró Gómez (PP). S’absten  en Josep Joan Ramis Ferrer (Compromís).

2.-  DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ ALCALDIA DES DE 
LA CELEBRACIÓ DE L'ÚLTIMA SESSIÓ.

-Per part del Sr. Alcalde Accidental s'adona de les Resolucions 15/2018 a la 36/2018.

3.- INFORMES D’ALCALDIA.

- No es presenten

4.- MOCIONS. 
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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

Alcalde Alccidental 

D. ALEJANDRO ROMÀ SERER          (Compromís)

Srs. Regidors   

D. JOSEP JOAN RAMIS FERRER                  (Compromís)

D. JOSÉ VICENTE MARCÓ MESTRE                 (PP)

Dª BEATRIZ VICENS VIVES                                 (PP) 

Dª MARIA AURORA PIERA NOGUERA                      (PP))

Dª YOLANDA DEL CARMEN MIRÓ GÓMEZ               (PP)

D. BERNARDO FERRER PASTOR                   (PSOE)

D. FRANCISCO MIGUEL COSTA LLÀCER                 (EU)

EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA

Dª MARIA ISABEL MOLINA VICENS              (Compromís)

Sr. Secretari

D. JUAN JOSE ABAD RODRIGUEZ
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- No es presenten

5.- PRECS I PREGUNTES.

Per part de la Sr. Alcalde accidental s'obri el torn de precs i preguntes.

Demana la paraula la Sra. Maria Aurora Piera Noguera i manfiesa que vol fer la pregunta del 
Plenari passat en el que no estava Josep Joan. Voldria saber si s'havia visitat a les persones 
majors el dia de Reis, perquè no hem rebut cap tipus d'invitació i l'any passat es va dir que  
sense falta se'ns convidaria.

En Josep Joan Ramis Ferrer respon que es va repartir Roscó com tots els anys. Es va fer una 
invitació general. No us vam voler molestar, però s'agraeix l'oferiment d'ajuda.

Demana la paraula en José Vicente Marcó Mestre i manifesta que li agradaria repassar l'acta 
de la sessió anterior. Els acords del Plenari estan per complir-se. Voldria preguntar en quina 
data està publicat en el DOGV l'anunci d’informació pública del Pla General.

En Alejandro Romà Serer Respon que encara no està publicat.

En José Vicente Marcó Mestre pregunta quant temps fa falta per realitzar aquesta publicació. 
El retard es deu al fet que hi ha  sobrecàrrega de treball en el DOGV, o és perquè encara no 
hi ha hagut temps d'enviar-ho per part de l'Ajuntament.

El  Sr.  Alcalde  Accidental  cedeix  la  paraula  al  Sr.  Secretari  i  aquest  manifesta  que  la 
documentació està pendent de diligenciar per part de Secretària. Una vegada diligenciada es 
publicarà l'anunci. 

Pren la paraula en José Vicente Marcó Mestre i diu que la documentació ha d'estar correcta 
quan es sotmet al Ple. O en aquell moment no estava, amb la qual cosa els regidors del Partit 
Popular vam ser en teoria enganyats, o fa falta més d'un mes per preparar la documentació. 
No sé si hi ha poca gana de fer faena, poca gana de treure el Pla General, o una deixadesa 
generalitzada. Em sorprèn molt aquesta demora en la publicació. Si cal diligenciar, si cal fer 
fotocòpies, jo m'oferisc. Crec que un mes i pico per fer aquest tràmit és excessiu. 

En Alejandro Romà Serer respon que aclarirà dos coses. La primera que Tomás ens havia dit 
que a partir d'ara ens cobraria les còpies o ens les passaria en format digital, perquè segons 
el contracte no entren més còpies. Fins que no es va aprovar en el Ple no ho hem imprès. 
També vam tindre un problema amb uns dels plànols que no es veia bé, i Tomás ho va haver  
de solucionar. Es va facilitar un CD a tots els regidors amb la documentació del Pla General.

Pren la paraula en José Vicente Marcó Mestre i diu que és cert. Se'ns va facilitar un CD, que  
per cert, no es podien llegir els arxius. 

En Alejandro Romà Serer respon que depèn del Acrobat que tingues. Des de l'ordinador dels 
tècnics i  d'Alcaldia es podia obrir.  Tomás em va dir  que si  tenies el  Acrobat  Professional 
instalat si que es podia obrir. No es va fer amb cap mala intenció.

Pren  la  paraula en José Vicente Marcó Mestre  i  manifesta  que jo  entenc dos coses.  La 
primera, que des de l'ordinador de secretaria no es podia obrir. Segon, el grup popular no té 
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assignat cap ordinador per poder veure res. Tercera, la gent normal que tinga  que consultar 
els arxius, no té l’Acrobat Professional, tenen el gratuït. Crec que s'hauria d'haver estat segur 
que amb l’Acrobat normal es podia accedir a aquests arxius. Aprofite ara, perquè no haja més 
confusions, i demane que quan el document es porte a aprovació definitiva, se'ns done una 
còpia en paper abans del plenari.

En  Alejandro  Romá Serer  respon  que  el  segon  CD que  s'ha  donat  es  pot  obrir  des  de 
qualsevol ordinador.

Pren la paraula en  José Vicente Marcó Mestre i diu que en un mes i pico no estiga publicat en 
el DOGV, l'única cosa que demostra és la poca gana de fer faena.

Continua la intervenció en José Vicente Va Marcó Mestre i manifesta que respecte  a l'últim 
Ple,  sobre  perquè  no  s'havien  demanat  els  seixanta-tres  mil  euros  per  a  arbres,  podria 
contestar-me hui?

En Alejandro Romà Serer respon que no es va demanar aquesta ajuda per evitar  duplicitats 
perquè ja s'ha demanat per a zones verdes.

Pren la paraula en José Vicente Marcó Mestre i manifesta que a part de les zones verdes del 
poliesportiu, no fa falta res més al poble? S'han demanat tretze mil euros podent demanar 
seixanta-tres mil. En quant a l'ajuda d'hidràuliques, s'ha demanat o no? La Sra. Alcaldessa 
ens va dir que miraria si s'han demanat aquestes ajudes a Conselleria.

En Alejandro Romà Serer respon que no li sabria dir.

Pren la paraula en José Vicente Marcó Mestre i diu que en el Ple anterior vaig demanar les 
dades de la basura. Estan aquestes dades?

En Alejandro Romá Serer respon que no. Quan la Sra. Alcaldessa s'incorpore te'ls facilitarà. 

Pren la paraula en José Vicente Marcó Mestre i diu que s'ha convocat una reunió al Consorci 
de basures per a demà. Es porta una proposta que ve a dir que siga el propi Consorci el que 
cobre les despeses d’abocador i eliminació de residus directament als Ajuntaments. Sempre 
he tingut interès en el tema de la basura per intentar defensar els interessos d'Alcalalí. En la 
proposta que es porta, la previsió que ha d'assumir l'Ajuntament d'Alcalalí, és d'un 17,44% 
sobre el total de la Mancomunitat. Mentre que per habitants, Alcalalí té un percentatge de 
participació de 14,91% sobre la Mancomunitat. Amb la qual cosa el Consorci estima que tenim 
un cost  de 2,53% més sobre  la  basura.  He  pogut  rescatar  dades de  quan jo  estava  de 
president en la Mancomunitat al gener de 2.015, en els quals consta que Alcalalí, en funció 
dels habitants, tenia un 14,04% de participació en al Mancomunitat, i en quant a l'abocament, 
estava en el 12,44%. M'adone que la proposta del Consorci perjudica a Alcalalí. Com no tinc 
més dades, malgrat haver-los demanat, voldria que em digueren si he de votar a favor de la 
proposta del Consorci, o la considerem perjudicial per a l'Ajuntament. 

El  Sr.  Alcalde  Accidental  respon  que  l'única  cosa  que  podem  fer  és  parlar  amb  la 
Mancomunitat i demanar aquestes dades.

Pren  la  paraula  en  Josep  Joan  Ramis  Ferrer  i  manifesta  que  intentarem  parlar  amb  el  
Secretari de la Mancomunitat i demanar-li que t'envie les dades directament per correu.
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Pren la paraula en José Vicente Marcó Mestre i diu que porte anys i mesos demanant-los.  
Amb la informació  que jo  tinc,  veig que la  proposta del  Consorci  perjudica els interessos 
d'aquest Ajuntament. Hi ha raó per aprovar aquesta proposta, o hem de votar en contra?

En Alejandro Romà Serer respon que nosaltres d'aquest tema no sabem. A les reunions  vas 
tu, i a les de la Mancomunitat va l'Alcaldessa. Si vols que després ho mirem i parlem.

Pren la paraula en José Vicente Marcó Mestre i diu que porte demanant aquestes dades molt 
temps, i no és un capritx meu. 

En Josep Joan Ramis Ferrer respon que no és que no s'haja volgut facilitar la documentació. 
Simplement que des de l'Alcaldia s'ha sol·licitat a la Mancomunitat, i el que ens han facilitat se 
li ha facilitat a vostè. Si vostè considera que no està la dada o la informació que vol, nosaltres 
el que podem fer és sol·licitar una cita amb el President i el Secretari de la Mancomunitat 
perquè vostè puga demanar la documentació directament. 

Pren la paraula en José Vicente Marcó Mestre i diu que l'equip de govern ha de vetlar pels 
interessos  d'aquest  Ajuntament  en  la  Mancomunitat.  Jo  quan  era  president  de  la 
Mancomunitat  passava les dades mes a mes.  Tots els pobles de la Mancomunitat  tenien 
accés a través de la Web. Jo no sé ara que s'està fent. Demà hi ha una votació i considere  
que, amb les dades que jo tinc, es perjudica als interessos d'Alcalalí. Si vostès no diuen res  
en contra, jo vaig a votar en contra.

Continua la seva intervenció en José Vicente Marcó Mestre i diu que vist l'expedient per a 
l'adjudicació de la concessió demanial per a l'explotació del Gimnàs Municipal d'Alcalalí, el 
grup Popular vol posar de manifest les següents apreciacions, perquè s'informe sobre la seva 
adequació al procediment, així com perquè es determine algun tipus d'incidència que puga no 
ser ajustada a dret, donant les oportunes explicacions a aquest Ple: 

Primera. En data 18/08/2017 es cursen quatre invitacions a participar en el procediment, no 
constant en les mateixes el seu pas pel Registre d’eixida i  estant signades pel Sr. Alejandro 
Romà. Poden ser cursades aquestes invitacions sense que les mateixes passen pel Registre 
General de l'Ajuntament? Per quins mitjans es van fer aquestes notificacions? Qui va realitzar 
la notificació?

Segona. En data 18/08/2017 i 21/08/2017 respectivament, es van signar els rebuts de les 
invitacions de Carlos García Roselló i de Francisca Sanmartín Hernández, sent la signatura 
de la persona que les rep presumptament la mateixa i no constant ni D.N.I. ni nom de qui 
signa el justificant de recepció. A l'igual passa amb les altres dos invitacions cursades. Podem 
identificar a la persona que va signar els rebuts?

Tercera.  En l'expedient  no  podem trobar  cap informació  de la  capacitat  dels  convidats al 
procediment per a la gestió de les instal·lacions. Podria determinar-se els motius pels quals 
s'ha optat per convidar a aquestes quatre persones i el motiu pel qual no es va publicar a la 
web municipal, o en xarxes socials a fi de donar més participació en el procediment?

Quarta. Mitjançant Decret 245/2017 de data 21/09/2017, s'admeten les ofertes presentades 
de les següents empreses: Francisca Sanmartín Hernández, Xavier Alandes Gómez i Jens 
Fabio de Rook. Com és possible que presente oferta Xavier Alandes Gómez, sense haver 
estat convidat,  i que no la presenten ni Carlos García Roselló, ni Robert Sampson?
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Cinquena.  En  el  Registre  d'Entrada  de  l'Ajuntament  veiem  els  sobres  de  les  ofertes 
presentades per Francisca Sanmartín Hernández i Carlos García Roselló. En el  Decret  nº 
245/2017 s'admeten les ofertes presentades, no figurant la de Carlos García Rosello i si la de 
Xavier Alandes Gómez. Com és possible?

El  tipus de lletra  dels  sobres de presentació  de Francisca Hernández  i  de  Carlos García 
Roselló són presumptament iguals. A més, es presenten el mateix dia, a la mateixa hora i amb 
solament un segon de diferència. Tal circumstància es va posar de manifest en sessió plenària 
anterior, manifestant el Sr. Alejandro Romà que ambdues ofertes podien haver-se presentat 
per la mateixa persona. És això correcte?

Sexta.  En  quant  al  contingut  de  les  ofertes,  s'observa  que  la  presentada  per  Francisca 
Sanmartín  Hernánedez  i   per  Carlos García  Roselló,  aquesta  última  ja  a  nom de Xavier 
Alandes Gómez, presumptament  s'observa el  mateix tipus de lletra.  A més el  projecte de 
Gimnàs presentat en tots dos casos és idèntic i ve subscrit per Carlos García Roselló. Que 
explicació cap?

Ja avancem que anem a demanar informe al Secretari sobre les irregularitats de l'expedient. 
Anem a demanar que ens informe que mesures prendre per cobrir-nos les esquenes davant el 
que,  presumptament,  és  una  barbaritat.  Ens  crida  l'atenció  que  en  aquest  cas  no  s'haja 
detectat irregularitats en les ofertes, i en el cas de les obres de la biblioteca no es va acceptar  
una oferta presentada per algú del poble per irregular.

Continua la seva intervenció en José Vicente Marcó Mestre i manifesta que li agradaria fer 
dos precs. D'una banda, a part de seguir reclamant les dades de la basura, demanaria que es 
donés compte al  ple  que subvencions s'han demanat  en les  diferents  convocatòries  a la 
Generalitat Valenciana. M'agradaria saber els imports que s'han demanat i que ajudes han 
estat  ateses i denegades.  Sol·licite la mateixa informació respecte a les ajudes que s'han 
demanat a la Diputació Provincial.

A continuació demana la paraula en Bernardo Ferrer Pastor i manifesta que en el passat ple 
se'm  va  dir  que  se'm  donaria  la  resposta  del  motiu  pel  qual  s'anul·laven  dos  decrets 
relacionats amb una infracció urbanística. Ja tenen la resposta?

En Alejandro Romà Serer respon que estan pendent d'un informe de Consellería perquè ho 
autoritze com a permacultura. Ens ha dit si podem esperar que aquest informe arribe.

Pren la paraula en Bernardo Ferrer Pastor i diu que hi ha una infracció urbanística. Hi ha un 
informe dels tècnics i es va imposar una sanció. 

En Alejandro Romà Serer respon que ell no s'encarrega d'això.

Pren la paraula en Bernardo Ferrer Pastor i diu que tu ets el regidor d'urbanisme. Com pot ser 
que hi haja infraccions que s'han tramitat, i que aquesta porte un any parada. Perquè a les  
altres  persones  no  se'ls  va  dir  que  podien  demanar  un  informe  en  Conselleria?  És  que 
aquesta persona té privilegis?

En  Alejandro  Romà  Serer  respon  que  simplement  és  perquè  ha  demanat  l'informe  a 
Conselleria, i pot ser que la infracció no siga infracció.
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Pren la paraula en Bernardo Ferrer pastor i diu que vostè es creu el que aquesta persona li 
diu? Aleshores qualsevol persona que tinga una infracció, simplement li diu a vostè que jo ho 
ha enviat a Conselleria. Aleshores no passa res, ens esperem el que faça falta. A vostè no li  
han donat cap carta. Vostè no sap si  ha enviat això a Conselleria. Es basa en la paraula 
d’aquesta persona, i  a mi em dóna que el  que està fent és guanyar temps perquè és un 
amiguete. Perquè no tenen els altres els mateixos privilegis?

En Alejandro Romà Serer respon que ja t'he dit com està. No et puc dir més.

Pren la paraula en Bernardo Ferrer Pastor i diu que en el Ple passat vaig comentar el que 
anava a costar  les Trobades.  Se'm va contestar  que hi  havia un romanent  de 34.400,40 
Euros. Se'ls va oblidar dir que gran part d'aquests diners està ací gràcies a l'oposició, que va 
poder  actuar  en  defensa  dels  ciutadans  en  detectar  que  vostès  pretenien  mentir-los  per 
doblar-se el salari sense comptar amb ningú. Fa diversos plenaris vaig comentar que el parc 
del pou tenia falta de reparar. L'alcaldessa va dir que era una cosa molt cara i que ara no 
venia bé. Es a dir, que no hi ha diners per arreglar el parc del pou, però si que hi ha diners per 
fer tres Trobades. Els pregaria que destinen part d'aquests diners per arreglar el parc.

Continua la seva intervenció en Bernardo Ferrer Pastor i diu que ara comença a fer més calor 
i comencen a fer-se les borses dels cucs dels pins. Els cucs comencen a despertar-se i a 
moure's i són perillosos. Volia comentar que en els llocs on hi ha persones vivint, si hi ha pins i 
damunt és una cosa pública, haurien de polvoritzar perquè és un risc tant per a persones com 
per a animals. Per últim, sol·licitar que Juan Mateo, en les hores que els xiquets entren i ixen  
d’escola, que es pose en la via per frenar als cotxes perquè passen els xiquets. És un poc de 
temps, i evitaríem un possible accident.

Pren la paraula en Josep Joan Ramis Ferrer i respon que podria callar i deixar-li parlar, però 
considere que val la pena corregir-lo a la mínima mentira que diga. Vodria saber en quines 
dades exactes es basa per a l'acusació de doblar-se el salari, perquè no és cert. La proposta 
es pot veure en els plenaris anteriors. Pel que fa al parc del pou, ja s'ha parlat amb els tècnics 
i s'han mirat projectes. Hi ha una iniciativa d'arreglar els parcs i acondicionar-los.

No  havent-hi  més  assumptes  que  tractar,  la  Presidència  va  aixecar  la  reunió,  sent  les 
vint-i-tres hores i quinze minuts, estenent-se per mi el Secretari la present Acta. Done fe.
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