Sessió Ordinària celebrada el 26 de setembre de 2013.
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DE

ALCALALI

SESSIÓ Nº TRES DE 2.013.
SENYORS ASSISTENTS.
Sr. Alcalde:
En. JOSÉ VICENTE MARCÓ MESTRE.

(PP)

Srs. Regidors:
En. LEOPOLDO FERRER RIBES.
(PP)
Na MARÍA CRISTINA GINER FERRER.
(PP)
Na HAZEL ELIZABETH SIMMONDS.
(PP)
Na BEATRIZ VICENS VIVES.
(PP)
En JOSÉ ANTONIO SERER ANDRÉS.
(PSOE)
Na. MARÍA ISABEL MOLINA VICENS.
(PSOE)
En FRANCISCO MIGUEL COSTA LLÀCER.
(BLOC)
Na ROSA ESPERANZA MONSERRAT FERRER.(GALL)

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
D’ALCALALÍ, CELEBRADA EL DIA VINT-I-SIS DE
SETEMBRE DE DOS MIL TRETZE.
En la Casa Consistorial de Alcalalí, sent les vint-i-dos
hores del dia vint-i-sis de setembre de dos mil tretze,
reunits en primera convocatòria les senyores i
senyors indicats al marge, baix la Presidència del Sr.
Alcalde En. José Vicente Marcó Mestre, a l’objecte de
celebrar sessió ordinària, convocada a tal efecte.
Sent l’hora expressada, la Presidència inicia la sessió,
passant-se a tractar els assumptes compresos a
l’Ordre del Dia.

Sra. Secretària:
Na. MARÍA DOLORES GARCÍA VICENTE.

ORDRE

DEL

DIA

I.- PART RESOLUTIVA.

1.- LECTURA I APROVACIÓ SI PROCEDEIX DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Donat compte de l'acta de la sessió anterior n º 2/2013, de data 13 de juny de 2013, no havent-se
formulat cap observació ni objecció a la mateixa, va ser aprovada per nou vots a favor i, per tant, per
UNANIMITAT dels senyors assistents .

2.- PROPOSTA D’ESTABLIMENT DELS DOS DIES FESTIUS LOCALS PER A L’ANY 2014.
Vista la necessitat d'atendre a l'escrit que anualment remet la Direcció Territorial d'Ocupació i Treball
d'Alacant, en què sol·licita a l'Ajuntament que proposi els dos dies de festa local que estima convenient
siguin inclosos en el calendari laboral de festes de l'any vinent.
Posat directament l'assumpte a votació per la Presidència, al no intervenir debat o discussió del mateix,
de conformitat amb l'article 93 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, el Ple de la Corporació, per nou a favor i,
per tant, per UNANIMITAT dels seus membres, ACORDA:
Primer.- Proposar que es fixen com dies festius de caràcter local a l’any 2014 els següents dies:
 Vint-i-quatre de juny de 2014 (Dimarts).
 Veint-i-cinc de juny de 2014 (Dimecres).
Segon.- Que trasllade el present acord als Serveis Territorials de la Conselleria d'Hisenda,
Ocupació.
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3.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE BENESTAR
SOCIAL I L’AJUNTAMENT D’ALCALALÍ.
Donat compte de l'escrit rebut de la Conselleria de Benestar Social, pel qual se'ns comunica que per la
mateixa s'està tramitant la licitació pública del contracte administratiu de serveis del Programa "Menjar a
Casa 2013-2016", la data estimada d'inici és l'1 d'octubre de 2013.
Atès que les places assignades a aquest Ajuntament són de 2 usuaris, el que suposa que el finançament
que ens correspon aportar és del 24% del preu unitari màxim de licitació, IVA inclòs el que ascendeix a
un total de 3.164,73 €, que distribueixen en les següents anualitats:
Any 2013 (octubre i novembre)
Any 2014 (desembre 2013 i gener a novembre 2014)
Any 2015 (desembre 2014 i gener a novembre 2015)
Any 2016 (desembre 2015 i gener a setembre 2016)

168,34 €
1.029,29 €
1.050,28 €
916,81 €

Vist el text del conveni de col·laboració que regula el Programa, el Ple de la Corporació per nou vots a
favor i, per tant, per UNANIMITAT dels seus membres assistents, ACORDA:
PRIMER: Aprovar el text del conveni de col·laboració que regula el Programa.
SEGON: Autoritzar les quanties econòmiques màximes indicades en el quadre anterior, sent la partida
pressupostària del present exercici 2013 la 2.480.01.
TERCER: Facultar l'alcalde-president de l'Ajuntament per a la signatura de quants documents es
precisen per al recte compliment d'aquest acord.
QUART: Que certificació del present acord es traslladi a la Conselleria de Benestar Social als efectes
procedents.
4. -NOMENAMENT COMISSIÓ DELIMITACIÓ PER TREBALLS DE RECUPERACIÓ I MILLORA
GEOMÈTRICA DE LES LÍNIES DE TERME MUNICIPAL .
Donat compte de la necessitat de fixar amb caràcter definitiu les línies que delimiten el terme municipal
pel que fa als termes municipals veïns, on no hi ha constància d'un acta de delimitació, signada de
conformitat per tots dos ajuntaments, de conformitat amb l'article 17.1 del Reial Decret 1690/1986, de 11
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, la
Corporació, per nou vots a favor i , per tant , per UNANIMITAT dels seus membres , ACORDA :
Primer: Aprovar la realització dels treballs de recuperació i millora geomètrica de les línies del terme
municipal .
Segon: Crear la Comissió per demarcació, delimitació i fitació dels termes municipals, integrada per
representants de tots els grups polítics amb representació a l'Ajuntament i pel president de l'EATIM de la
Llosa de Camatxo quan la línia divisòria afecti la delimitació territorial de l'EATIM , quedant conformada
com segueix :
Titulars:
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José Vicente Marcó Mestre.
Leopoldo Ferrer Ribes.
José Antonio Serer Andrés.
Francisco Miguel Costa Llàcer.
Rosa Esperanza Monserrat Ferrer.

Sessió Ordinària celebrada el 26 de setembre de 2013.

AYUNTAMIENTO
DE

ALCALALI

Tercer: Designar com a Perit que assistirà a l'Ajuntament en les tasques de delimitació a D. Antoni
Banyuls i Pérez, arquitecte col·laborador d'aquest Ajuntament.
Quart: Facultar l'Alcaldia per al nomenament de les persones que consideri convenients en funció de la
seua edat i acreditat judici perquè puguin ajudar en les tasques de delimitació.
5.-MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS i SUPLMENTOS
DE CRÈDIT.
Per Secretaria a requeriment d'Alcaldia es dóna s'informa de la proposta de modificació pressupostària,
mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits número 13/2013 (expte. núm. 409/2013
Gestiona), en el Pressupost General de l'exercici de 2013.
L'expedient de modificació de crèdits nº 13/2013, al vigent Pressupost municipal adopta la modalitat de
crèdit extraordinari i suplement de crèdit, d'acord amb el següent detall:
1) Altes en Aplicacions de despeses.
N.º

Descripció

2.470 (CRÈDIT EXTRAORDINARI)
913.00 (SUPLEMENT DE CRÈDIT)

Aportació municipal Pla Conjunt
d’ocupació.
Préstec adquisició accions
d'aigua.
TOTAL CRÈD. EXTRAORD.

Euros
5.250,00
65.000,00
70.250.00

SUPLEM. DE CRÈDIT. 13/2013
2) Finançament.
Aquesta modificació es finança mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del
Pressupost vigent no compromeses, les dotacions del qual s'estimen reductibles sense pertorbació del
respectiu servei, en els termes següents:
2.A) AMB CÀRREC Al ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA: 65.000,00 EUROS, amb destinació a la
cancel·lació total anticipada del préstec de Banc Sabadell, SA, per a inversions del servei municipal de
subministrament d'aigua potable (adquisició d'accions d'aigua).
2.B) BAIXES O ANUL · LACIONS EN APLICACIONS DE DESPESES.
2) Financiación.

Aplicación
Presupuestaria
0.31
9.22
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N.º

Descripción
INTERESES DE PRESTAMOS
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS,
ACTUAC. CARÁCTER GENERAL
TOTAL BAJAS POR ANULACIÓN

Euros
4.100,00
1.150,00
5.250,00
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Total finançament de l'expedient de modificació pressupostària : 70.250,00 euros.
El crèdit extraordinari es justifica en la necessitat de l'Ajuntament de finançar l'actuació del Pla Conjunt
d'Ocupació, al costat de la Diputació Provincial i la Generalitat Valenciana, a fi d'estimular la contractació
de treballadors desocupats per les empreses de la localitat, en la situació actual de recessió econòmica .
Aquesta despesa suposa per l'Ajuntament un import de 5.250,00 euros, consistint en l'aportació
municipal màxima al Pla Conjunt d'Ocupació 2013.
D'altra banda no existeixen en l'estat de despeses del Pressupost crèdits destinats a aquesta finalitat
específica, verificat en el nivell de la vinculació jurídica .
Pel que fa al suplement de crèdit, la finalitat és la de reduir el deute de la Corporació amb la cancel·lació
anticipada del préstec amb destinació a inversions del servei municipal de subministrament d'aigua
potable (adquisició d'accions d'aigua), subscrit amb l'entitat Banc Sabadell SA (abans CAM), amb la
finalitat de complir l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, que estableix que en el supòsit que la liquidació pressupostària se situï en
superàvit, aquest es destinarà, en el cas de l'Estat, comunitats autònomes, i corporacions locals, a reduir
l'endeutament net .
Per En José Antonio Serer Andrés, en nom del grup municipal del PSOE, es fa referència al tipus de
interès que merita el préstec, que és del 1,25%, manifestant que es corre el risc de descapitalitzar
l’ajuntament, i que seria més profitós tenir un depòsit fix que l’amortització, per la diferència positiva de
interessos al nostre favor.
L'Alcalde contesta que es tracta de rebaixar el deute de l'Ajuntament, tenint la possibilitat d'acudir l'any
que ve a un préstec de la Caixa de Crèdit Provincial per a Cooperació per finançar l'aportació al Pla
Provincial d'Obres i Serveis, que són sens interès o menor interès, en tot cas. En tot cas es tracta
d'ampliar el poder de maniobra del pressupost de l'any vinent, al rebaixar la partida d'interessos i el deute
de la Corporació.
Posat l'assumpte a votació per l'Alcaldia, constant informe de Secretaria - Intervenció de data
23.09.2013, considerant la Corporació la urgència de les modificacions proposades, que no permeten la
demora a un exercici posterior de les despeses que empara, per set vots a favor -cinc del grup municipal
del PP, un del BLOC i un del grup GALL- i dues abstencions del grup municipal del PSOE, de conformitat
amb l'article 177 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, ACORDA:
Primer: Aprovar provisionalment l'expedient de modificació pressupostària nº 13/2013 mitjançant crèdits
extraordinaris i suplements de crèdits, en els termes referits en la part expositiva d'aquest acord.
Segon: L'expedient se sotmetrà a informació pública durant quinze dies, mitjançant la seua exposició al
tauler d'anuncis, prèvia publicació d'edicte, perquè els interessats puguin presentar reclamacions, que
seran resoltes pel Ple. De no presentar aquestes, l'expedient s'entendrà definitivament aprovat, procedint
a la publicació d'edicte, amb el resum per capítols de les expressades modificacions, al "Butlletí Oficial
de la Província" d'Alacant.
6 . - APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA .
Per Secretaria a requeriment de l'Alcaldia es dóna lectura a la proposta d'acord en relació amb la
tramitació del Pla General del municipi, sotmès al procés d'avaluació ambiental estratègica .

4

AYUNTAMIENTO

Sessió Ordinària celebrada el 26 de setembre de 2013.

DE

ALCALALI

ATÈS que la versió preliminar del Pla General d'Alcalalí es redacta per l'Ajuntament d'Alcalalí l'empara
de l' article 93 de la LUV, que en el seu apartat 1.c ) estableix que la Revisió procedent quan així ho
decidisca raonadament el municipi, en exercici de la potestat de planejament urbanístic . Té com a àmbit
territorial el del Municipi i com a objectiu general l'ordenació adequada i proporcionada dels usos del sòl
del municipi.
Els plans generals es caracteritzen per ser plans d'ordenació territorial, que han de preservar els espais
mereixedors de protecció per la seua qualitat ambiental o per riscos naturals, i han de reservar sòl per als
usos i infraestructures planificades, establint prioritats d'ús en funció de les necessitats plantejades.
ATÈS que el Pla General ha estat sotmès al procés d'avaluació ambiental estratègica, d'acord amb la
Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi
ambient.
L'Avaluació Ambiental Estratègica (AAE) és un instrument previst a la Directiva 2001/42/CEE, del
Parlament Europeu i del Consell, la transposició al dret espanyol s'ha realitzat a través de l'esmentada
Llei 9/2006, de 28 d'abril, publicada al BOE de 29 d'abril de 2006. L'Avaluació Ambiental Estratègica
(AAE) és, per altra banda, un procés que s'ha d'efectuar en paral·lel a la pròpia elaboració del Pla,
integrant els requisits de protecció mediambiental en el procés de presa de decisions, amb vistes
sobretot a fomentar un desenvolupament sostenible.
La traducció documental de l'esmentat procés d'avaluació ambiental s'ha plasmat successivament en el
Pla General inicial (acceptat com a Document Consultiu inicial), Document de Referència emès en data
12/03/2010 per la directora general de Gestió del Medi Natural, Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA),
sotmetent- també al procés de consulta i participació pública establerts en l'esmentada Llei 9 /2006 i,
finalment, amb aquesta proposta de Memòria Ambiental i pla general, que se sotmet a aprovació
municipal conformi a l' article 83 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre , Urbanística Valenciana.
La durada de la fase de consultes acordada en el Ple de 25 de juliol de 2012 va ser de quaranta- cinc
dies, previ anunci al diari de difusió provincial " Informació " de data 3/08/2012, i en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, número 6.839 de data 13/08/2012. Al mateix temps van ser sol·licitats informes a
les administracions públiques o entitats les competències resulten afectades per la redacció del
document, esmentades en l'apartat F) del Document de Referència . Amb data 21 març 2013 va ser
acordada pel Ple la realització d'una nova informació pública urbanística, que va afectar tant als convenis
urbanístics de data 17/06/1992 i 23/10/2002, en l'àmbit del sector "Cumbres de Alcalalí", com a la restant
documentació del sector “Cumbres de Alcalalí", com a les diverses modificacions introduïdes en el Pla
General respecte de la versió preliminar del document. La informació pública de la documentació
d'aquests convenis, així com de les modificacions introduïdes en la versió preliminar del Pla General
d'Alcalalí, per període d'un mes, va ser anunciada al diari "Canfali" el 29.03.2013 i "Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana (DOCV)" nombre 6996, de data 04.04.2013. Mitjançant un tràmit d'esmena d'una
errada advertida per mancances en la documentació exposada al públic, el tràmit va ser reiterat
novament, per un termini d'un mes, mitjançant anuncis en diari "Canfali" de data 25/05/2013 i "DOCV"
nombre 7035, de data 30/05/2013 .
ATÈS que han estat rebuts informes de les administracions i entitats amb competències afectades per
l'aprovació de l'instrument d'ordenació del territori i al·legacions del públic interessat, en nombre de cent
noranta-nou, en el procés de consulta pública del Pla i l'ISA .
Pel que fa a la fase de consultes, l'article 21 de la Llei 9/2006, de 28 d'abril, que és aplicació supletòria al
present procediment, disposa en el seu segon paràgraf que l'òrgan promotor respondrà motivadament a
les observacions i al·legacions que es formulin en les consultes, als efectes d'elaborar un document en
què es justifiqui com s'han pres en consideració aquelles en la proposta de pla o programa, incloent
l'informe de sostenibilitat ambiental .
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A aquests efectes ha estat elaborat el document d'informe tècnic - jurídic "Contestació d'al·legacions" al
Pla General, que raona motivadament l'estimació o desestimació de les al·legacions presentades , així
com la proposta de Memòria Ambiental, i l'Annex I "Informes sectorial", documents amb els quals aquest
Ajuntament manifesta la seua conformitat.
Després de sotmetre les consultes prèvies i informació urbanística els documents, amb caràcter general
l'article 12 de la Llei 9/2006 "Memòria ambiental" estableix que "Finalitzada la fase de consultes,
s'elaborarà una memòria ambiental a fi de valorar la integració dels aspectes ambientals en la proposta
de pla o programa , en què s'analitzaran el procés d'avaluació , l'informe de sostenibilitat ambiental i la
seva qualitat , i s'avaluarà el resultat de les consultes realitzades i com s'han pres en consideració i
s'analitzarà la previsió dels impactes significatius de l'aplicació del pla o programa. La memòria ambiental
contindrà les determinacions finals que hagin d' incorporar-se a la proposta del pla o programa. "
La Memòria Ambiental finalment aprovada és un document de caràcter preceptiu, s'ha de tenir en compte
en el pla o programa abans de la seua aprovació definitiva. La proposta de memòria ambiental del Pla
General es basa en l'alternativa 4 del Pla General, que inclou tots els sòls forestals de l'Inventari Forestal
de la Comunitat Valenciana, a excepció dels sòls urbans i urbanitzables ja desenvolupats. Així mateix
planteja els creixements adequats a les necessitats reals de creixement poblacional, determinant les
necessitats reals del municipi, canviant l'última versió aprovada del sector Cumbres de Alcalalí II, que es
va presentar com Alternativa 2.
D'altra banda justifica la compensació de la part que ocupa el territori amb cotes més elevades del sector
"Cumbres de Alcalalí " per part del sector Jan Wieten i redueix l'extensió de la UE 19, per a la
incorporació d'un parc públic estructural.
L'anterior sector de Sòl Urbanitzable Residencial Jan Wieten s'exclou en part del desenvolupament
urbanístic, integrant-se com a sòl no urbanitzable d'especial protecció forestal, fent coincidir amb la cota
350 m, passant la resta de la seua superfície a classificar com a sòl urbà sense urbanització consolidada,
subjecte a actuació integrada, com a compensació a l'exclusió de part del sòl urbà del sector Cumbres de
Alcalalí II, que ocupava el territori en les seves zones més elevades.
Tanmateix, l'ordenació d'aquesta àrea de sòl urbà inclou una àmplia zona verda, a la zona amb majors
pendents i presència d'arbrat .
També es prioritza ordenar i consolidar les zones existents, situant nous serveis i equipaments en els
sectors dels Plans i Els Trossos, especialment el sòl dotacional escolar.
Es reserva sòl educatiu tant al nucli urbà d'Alcalalí com a la Llosa de Camatxo.
Pel Sr alcalde s'observa que les disponibilitats hídriques són de 257.645 m3/any , el que suposa una
capacitat màxima per a 3.460 habitants, sent la previsió d'habitants del Pla General de 2.488 habitants,
encara que no abans del 2030.
També disminueix el sòl destinat a edificació en 131.386,53 m2, quedant en el 7,70 % del territori, el que
disminueix l'ocupació en un 0,91% respecte de les Normes Subsidiàries. S'augmenta el sòl protegit a
7.974.647,60 m2, passant del 32,66% al 88 % del territori, és a dir, un 55,34% més que en les Normes
Subsidiàries. Finalment, la protecció de caràcter agrícola s'incrementa en 142.645,36 m2, passant a ser
el 16,17% del sòl municipal.
Manifestada la unanimitat de tots els membres de la Corporació favorable a l'esmentada proposta, el que
agraeix l'Ajuntament, amb informe favorable de Secretaria - Intervenció de data 24.09.2013, seguidament
és posat l'assumpte a votació, adoptant el Ple del Ajuntament, per nou vots a favor i, per tant, per la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, de conformitat amb el que disposen els
articles 22.2.c ) i 47.2.ll ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el
següent ACORD:
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Primer: Aprovar la proposta de Memòria Ambiental, que conté la contestació motivada a les
observacions i suggeriments presentats pel públic interessat i informes de les administracions afectades
pel Pla General, en l'informe justificatiu de la seua repercussió en el Pla General i Informe de
Sostenibilitat Ambiental, denominat "Contestació d'al·legacions" al Pla General, de data setembre de
2013, i " Annex I. Informes sectorials", respectivament .
Així mateix aprovar les determinacions finals que han estat incorporades a la versió preliminar del Pla
General amb caràcter previ a la seua aprovació provisional.
Segon: Aprovar provisionalment el Pla General d'Alcalalí de data setembre de 2013 i el seu Estudi de
Paisatge, i restant documentació complementària del document, amb les modificacions resultants de
l'apartat anterior, redactat per "Estudi d'Arquitectura, SL " .
Tercer: Sol·licitar de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge l'aprovació de la
Memòria Ambiental, remetent per a això la documentació necessària.
Quart: Facultar l'alcalde - president, tan àmpliament i bastant com en dret siga necessari i procedent, per
a totes compareixences, formalitzacions i actuacions requerisca el compliment i efectivitat d'aquests
acords.
Contra el present acord per ser un acte de tràmit no es pot interposar cap recurs, sense perjudici que es
pugui interposar recurs contenciós administratiu contra l'acte que finalitzi el procediment, si és contrari als
drets o interessos del recurrent.

II.- PART INFORMATIVA.
7.- DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA DES DE LA
CELEBRACIÓ DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA .
Per l'Alcaldia es va adonar dels Decrets del núm. 091 al 193 de 2.013 emesos per l'Ajuntament, així com
de les Juntes de Govern de dates 19/06/2013, 10/07/2013, 2013.07.24 i 04/09/2013, quedant
assabentada la Corporació.
8 . - INFORMES D'ALCALDIA.
a) Amb data 06 de agost de 2013 (E-RC-1343 ) ha estat rebut el comunicat del Departament de Serveis
Jurídics de la Diputació d'Alacant, pel qual se'ns trasllada còpia de Decret dictat pel Tribunal Suprem,
Sala Tercera del Contenciós-Administratiu, en el Recurs de Cassació 1727/2012, promogut per aquest
Ajuntament contra FRANCE TELECOM ESPANYA, SAO, pel qual es té per desistit al recurrent,
AJUNTAMENT d’ALCALALÍ, sense condemna a costes; I continuar el procediment respecte al recurs
interposat per la també recurrent FRANCE TELECOM ESPANYA, SAU. Enfront de la citada resolució es
pot interposar recurs de reposició, sense que es tingui constància de si per FRANCE TELECOM
ESPANYA, SAO, ha estat interposat .
b) Amb data 08 de agost de 2013 (E-RC-1355) ha estat rebut el comunicat del Departament de Serveis
Jurídics de la Diputació d'Alacant , pel qual se'ns trasllada còpia de la Sentència dictada pel Tribunal
Suprem, Sala Segona de Contenciós - Administratiu, en el Recurs de Cassació 1727/2012, promogut per
la qual :
Primer: S'estima el recurs de cassació interposat per la representació processal de FRANCE TELECOM
ESPAÑA, SA, contra la Sentència dictada, amb data 11 de gener de 2012, per la Sala del Contenciós
Administratiu (secció tercera) del TSJCV en el recurs nº 1453/2009 , que es casa i anul·la , excepte pel
que fa al seu pronunciament estimatori per considerar no ajustat a Dret el sistema de quantificació de la
taxa regulat en l' article 5 de l'Ordenança Fiscal de l'Ajuntament d'Alcalalí .
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Segon: Que s'estima en part el recurs contenciós administratiu interposat per FRANCE TELECOM
ESPAÑA, SA contra l'Ordenança reguladora de la taxa per la utilització privativa o l' aprofitament
especial del domini públic local a favor d' empreses explotadores o prestadores del servei de telefonia
movil de l'Ajuntament d'Alcalalí , declarant la nul·litat de l'últim incís (amb independència de qui sigui el
titular d'aquelles) de l'apartat 2 de l'article 2 i l'apartat 2 de l'article 3, així que atribueix la condició de
subjecte passiu de la taxa reguladora a les empreses o entitats que no siguin titulars de les xarxes a
través de les quals s'efectuïn els subministraments, encara que siguin titulars de drets d'ús, accés o
interconnexió a les mateixes .
Tercer: No es fa expressa condemna en costes de l'esmentat recurs de cassació ni sobre les acreditats
en la instància .
c ) Amb data 28 d'agost del 2013 (E- RC-1414 ) ha estat rebut el comunicat del Departament de Serveis
Jurídics de la Diputació d'Alacant, pel qual se'ns trasllada còpia de Decret dictat pel Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Tercera del Contenciós - Administratiu, en el Recurs
d'aquest ordre 1350/2009, promogut per TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA, pel qual s'acusa
recepció a la secc. 002 de la Sala Contenciosa Administrativa del Excm . Tribunal Suprem de la recepció
de les actuacions i expedient administratiu corresponent al citat recurs contenciós administratiu, així com
del testimoni de la resolució dictada en el recurs de Cassació n º 8/1010/2012 , seguit davant el Tribunal.
Es declara ferma la sentència 1209/11, de data 8 de novembre de 2011, seguit davant el Tribunal.
Es remet a l'Administració demandada, juntament amb l'expedient administratiu, certificació de la
resolució dictada per l'Excm. Tribunal Suprem i certificació dictada per aquesta secció Tercera, a fi que,
rebuda la comunicació, la porti a pur i degut efecte i practiqui el que exigeixi el compliment de les
declaracions contingudes en la sentència, requerint-li perquè en el termini de DEU DIES a comptar de la
recepció comuniqui al dit Tribunal l'òrgan responsable del seu compliment. Complert l'anterior s'arxivaran
les actuacions esmentades. Davant l'esmentada resolució es pot interposar recurs de reposició, sense
que es tingui constància de si per la recurrent ha estat interposat.

9. - CONEIXEMENT D'INFORME DE SECRETARIA - INTERVENCIÓ REFERENT A L'EXECUCIÓ
PRESSUPOSTÀRIA DEL SEGON TRIMESTRE DE 2013 I COMPLIMENT D'ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA.
A requeriment de l’Ajuntament per Secretaria - Intervenció es dóna compte de l'informe referent a
l'execució pressupostària del segon trimestre de 2013, conformi a l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre,
per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
El resultat que llança és, en síntesi, el següent :
a) Execució pressupostària del segon trimestre de 2013, a nivell d'estabilitat pressupostària:
- Ingressos no financers. Drets reconeguts nets Capítols 1 al 7: 401.839,78 euros .
- Despeses no Financers. Obligacions reconegudes netes, Capítols 1 al 7: 363.964,38 euros .
- Previsió d'ajust a aplicar al saldo pressupostari previst a final de 2013: 31.506,98 euros .
-Capacidad/Necesidad De finançament de l'Ajuntament: 5.401,54 euros. La corporació local compleix
amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària .
b ) Així mateix la informació per a l'objectiu de la regla de la despesa és la següent:
- Despesa computable liquidació pressupostària 2012: 683.969,32 euros .
- Taxa de referència (Límit de la regla de la despesa): 695.596,80 euros.
-Aumentos/disminuciones: 0 .
-Diferència "Regla de la despesa" i "Despesa computable Pressupost 2013": 56.544,90 euros. La
corporació local compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa.
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c) La restant informació subministrada respon al calendari de tresoreria (Recaptació / Pagaments reals i
estimats); romanent de tresoreri, i dades de plantilla i retribucions del personal.
Finalment es troba en procés de remissió al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques la informació
sobre els marcs pressupostaris, model simplificat, de la qual es donarà compte en la pròxima sessió .
III.- PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DEL PLE ( art. 46.2 I) DE LA LLEI 7 /1985, DE 2 D'ABRIL,
REGULADORA DE LES BASES DEL RÈGIM LOCAL.

10. - MOCIONS NO RESOLUTIVES.
a) Moció sobre el manteniment dels Punts d'Atenció Continuada (PAC) de la Comunitat i Punts
d'Urgència extra hospitalaris, així com sobre el Transport Sanitari Urgent garantint els temps de resposta
a l'emergència a totes les poblacions de la Comunitat Valenciana .
Es dóna compte per l'Alcaldia de la següent moció que es presenta per a la seva aprovació al Ple de
l'Ajuntament:
La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), integrada per Elena
María Bastides Bono, alcaldessa d'Alzira i presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies, Juan José Medina Esteban, Alcalde de Montcada, Vicepresident de la Diputació Provincial de
València i portaveu del Partit Popular de la Comunitat Valenciana en la FVMP, María Concepció García
Ferrer, alcaldessa de Picassent i Portaveu del PSPV -PSOE a la FVMP, Rafael González Climent,
Alcalde de Muro d' Alcoi i Portaveu del BLOC- COMPROMÍS en la FVMP, i Joaquín Masmano Palmer,
alcalde de Bunyol i Portaveu d'EUPV en la FVMP, i assistida pel seu secretari general, José Antonio
Redorat Fresquet, ha adoptat , per unanimitat de tots els seus membres, en la reunió ordinària celebrada
el dia 12 de setembre de 201 , la següent proposta de moció perquè sigui remesa a totes les entitats
locals de la Comunitat, per tal que s'adopti pels seus respectius plenaris .
Pel que exposa l'Alcaldia , i en ús de les atribucions que li confereix i a l'empar del que estableix la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i de conformitat amb l'article 97.3 del Reial
Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització , Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i aprovació, la
següent MOCIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La generalització del dret a la cobertura sanitària pública i el desenvolupament del Sistema Nacional de
Salut figuren entre les fites més importants del procés de desenvolupament i expansió de l'Estat de
Benestar a Espanya. La sanitat pública constitueix una peça fonamental de l'entramat de la protecció
social , exercint un paper decisiu en la cohesió social i en la compensació de desigualtats econòmiques.
Amb el reconeixement del dret a la protecció de la salut i la creació de l'Estat autonòmic, la Constitució
estableix els fonaments de la reforma sanitària. Reconeix el dret i encomana als poders públics
l'organització i tutela de la salut pública a través de mesures preventives i de les prestacions i serveis
necessaris.
La descentralització cap a les CA de les competències de la sanitat és una de les característiques més
determinants del model sanitari espanyol. La descentralització ha contribuït a augmentar el dinamisme, la
innovació sanitària i la millora de la gestió. En tot cas, la universalitat de la cobertura sanitària, l'accés a
les prestacions sanitàries en condicions d'igualtat efectiva, així com la gratuïtat com a regla general en
l'accés a les prestacions sanitàries, estan garantides a la Comunitat.
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La Comunitat Valenciana amb més de cinc milions d' habitants i una extensió geogràfica de 23.255 km2,
a través de la Conselleria de Sanitat, ha realitzat un exhaustiu anàlisi de l'activitat dels recursos d'atenció
a les urgències i les emergències en tot el seu àmbit territorial per tal de racionalitzar els serveis i
recursos d'emergències extrahospitalàries, assegurant i adequant, al mateix temps, l'atenció i els temps
de resposta del servei a les necessitats de la població .
A més, l'administració autonòmica, ha avaluat l'activitat dels serveis d'emergències per períodes
estacionals, franges horàries, distribució territorial, serveis complementaris, entre altres indicadors, i
sobre la base d'aquesta anàlisi ha realitzat una reordenació geogràfica i temporal dels recursos de
Suport Vital Bàsic que asseguri l'atenció sanitària més adequada a les necessitats de la població i que,
de cap manera, suposa una disminució de la capacitat d'atenció a les urgències i les emergències de la
població .
Per tot això, presentem per a la seva aprovació la següent proposta d'acord:
1 . Sol·licitar a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat el manteniment dels Punts d'Atenció
Continuada (PAC) de la Comunitat, així com els Punts d'Urgència extra hospitalaris.
2 . Mantenir el Transport Sanitari Urgent garantint els temps de resposta a l'emergència a totes les
poblacions de la Comunitat Valenciana, per tal d'assegurar en tot moment a la població que demanda els
seus serveis una resposta apropiada, eficient i de qualitat .
Sol·licitada la paraula per En José Antonio Serer, en nom del grup municipal del PSOE, anuncia el vot en
contra del seu grup, per optar per mantindre un servei deficitari, posant l´accent en la manca d’ATS al
consultori.
Després d'aquesta intervenció l'assumpte és posat a votació per l’alcaldia, adoptant la Corporació per sis
vots a favor- cinc del grup municipal del PP i un del grup municipal GALL - dos en contra - grup municipal
del PSOE -i una abstenció -grup del BLOC- el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat el manteniment dels Punts d'Atenció
Continuada (PAC) de la Comunitat, així com els Punts d'Urgència extra hospitalaris.
Segon.- Mantenir el Transport Sanitari Urgent , garantint els temps de resposta a l'emergència a totes les
poblacions de la Comunitat Valenciana, per tal d'assegurar en tot moment a la població que demanda els
seus serveis una resposta apropiada, eficient i de qualitat .
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Junta de Portaveus de la FVMP .
11.- PRECS I PREGUNTES.
En José Antonio Serer Andrés, en nom del grup municipal socialista, al·ludeix de nou a la permanent
falta d'assistència sanitària en el consultori mèdic de la localitat, i que a més de mil quatre-cents
habitants que tenim, aproximadament el seixanta per cent necessita assistència sanitària i no pot
desplaçar-se, manifestant que estem molt discriminats i que hem de fer alguna cosa com Ajuntament, a
nivell de tots els grups municipals, en demanda d'un servei de qualitat.
Pel Sr. Alcalde es respon que es pot preparar un altra moció sobre aquest tema, ja que les peticions que
són raonables s'han de plantejar davant els organismes que siguin procedents.
Per Beatriz Vicens Vives s'afegeix que la mateixa ATS està desviant a la gent a Xaló.
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L'Alcalde comenta la necessitat que els usuaris exerceixin els seus drets, amb escrits de reclamació
sol·licitant que serveis com les analítiques es realitzen a Alcalalí, pel que posarà un cartell informatiu de
reclamacions al Centre d'Atenció Primària.
I no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va alçar la sessió, sent les vint hores i cinquanta
minuts, de la qual cosa, com a secretària estenc la present Acta. Dono fe.

Vist i Plau
EL ALCALDE

EN. JOSÉ VICENTE MARCÓ MESTRE
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