Sessió Ordinària celebrada el

AYUNTAMIENTO

30 d’abril de 2014.
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SESSIÓ Nº QUATRE DE 2.014.
ASSISTENTS
Sr. Alcalde
EN JOSÉ VICENTE MARCO MESTRE

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
D’ALCALALÍ, CELEBRADA EL DÍA TRENTA D’ABRIL
DE DOS MIL CATORZE.

(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)

A la Casa Consistorial d'Alcalalí, a les dèsset hores
del dia trenta d’abril de 2014, es reuneixen en primera
convocatòria les senyores i senyors indicades al
marge, sota la presidència de l'alcalde Sr José
Vicente Marcó Mestre, a fi de celebrar sessió
ordinària, convocada a aquest efecte.

NA Dª ROSA ESPERANZA MONSERRAT FERRER

Sent l'hora expressada, la Presidència va iniciar la
sessió, passant-se a tractar els assumptes compresos
en l'Ordre del Dia.

(GALL)
Sr. Secretari
EN JUAN JOSÉ ABAD RODRÍGUEZ

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 1/2014, de data 13 de febrer de 2014, no formulant-se
cap observació ni objecció a la mateixa, va ser aprovada per nou vots a favor i, per tant, per
UNANIMITAT dels senyors assistents.
2.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES TAULES ELECTORALS.
Amb la finalitat de donar compliment al que es disposa en l'art. 26 de la vigent Llei Orgànica 5/1985, de
19 de juny, del Règim Electoral General, pel Sr. Alcalde es manifesta als Srs. Corporatius la necessitat
de realitzar el sorteig per a la constitució de les taules electorals de les eleccions al parlament europeu
que se celebraran el proper 25 de maig de 2014. Així mateix proposa l'elecció de quatre suplents més
per cada càrrec, amb la finalitat de que existeixin persones suficients, sense necessitat d'un altre sorteig,
en cas d'alguna incidència amb els titulars i suplents inicials. Amb la conformitat dels Srs. Corporatius,
una vegada complertes totes les formalitats establertes, es va procedir a realitzar el sorteig dels
membres de les taules electorals, sent els designats i els seus càrrecs els següents:

SECCIÓ 1ª TAULA A
TITULARS

1

PRESIDENT

ELECTOR Nº

JUAN MESTRE CHESA

U0263

1.ER VOCAL

ELECTOR Nº
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TAMARA RAMIS FERRER

U0376

2º VOCAL

ELECTOR Nº

SONSOLES NIETO FERNÁNDEZ

U0330

SUPLENTS

2

1º DE PRESIDENT
JESUS ANGEL CASTRO REVORIO
2º DE PRESIDENT
ARMANDO MARTÍNEZ ESCRIVA
3º DE PRESIDENT
VALENTINA ALEJANDRE RODENAS
4º DE PRESIDENT
MARTA FIONA MENDEZ ZARZALEJO
5º DE PRESIDENT
JOSÉ ORTOLA FERRER
6º DE PRESIDENT
JAIME FERRER ESCODA

ELECTOR Nº
U0084
ELECTOR Nº
U0245
ELECTOR Nº
U0002
ELECTOR Nº
U0258
ELECTOR Nº
U0340
ELECTOR Nº
U0147

1º DE 1ER. VOCAL
ANDREA SERER RODRÍGUEZ
2º DE 1ER. VOCAL
NATAHA ESCODA WATKINSON
3º DE 1ER. VOCAL
SERGIO MENDEZ MARTÍNEZ
4º DE 1ER. VOCAL
ARANXA SENDRA I MOLINA
5º DE 1ER. VOCAL
JUAN MIGUEL ARROYO CATURLA
6º DE 1ER. VOCAL
JOSÉ GARCIA MARTÍNEZ

ELECTOR Nº
U0436
ELECTOR Nº
U0128
ELECTOR Nº
U0256
ELECTOR Nº
U0409
ELECTOR Nº
U0041
ELECTOR Nº
U0200

1º DE 2º VOCAL
LUCIA MOYA SERER
2º DE 2º VOCAL
MARINA MESTRE GINER
3º DE 2º VOCAL
LAURA ISABEL MORELL MORA
4º DE 2º VOCAL
ROSA MARIA MESTRE CHESA
5º DE 2º VOCAL
JUAN MESTRE SIMO
6º DE 2º VOCAL
JOSÉ MANUEL SIMO PRATS

ELECTOR Nº
U0325
ELECTOR Nº
U0268
ELECTOR Nº
U0315
ELECTOR Nº
U0265
ELECTOR Nº
U0278
ELECTOR Nº
U0448
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3.- APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE LA CORPORACIÓ.
Per l'Alcaldia s'informa sobre la rectificació de l'Inventari Municipal dels béns i drets que componen el
patrimoni d'aquesta Entitat Local, a data de 31 de desembre de 2013.
Es presenta a la Corporació la relació de béns i drets inventariats, ressenyats per separat i segons la
seua naturalesa, agrupats per categories, i indicant l'estat de conservació dels mateixos, la seua
valoració i la forma d'adquisició, preu i data en alguns casos.
S'adona de la variació de l'Inventari produïda durant l'exercici 2013, que es transcriu a continuació:

INVENTARI GENERAL A 31 DE DESEMBRE DE 2013 - AJUNTAMENT D’ ALCALALÍ

BRUT
EPI 1.- IMMOBLE

AMORTITZACIÓ

18.747.590,27 €

679.820,39 €

NET
18.067.769,88 €

EPI 2.- DRETS REALS

EPI 3.- MOBLES DE CARÀCTER HISTÒRIC, ARTÍSTIC,
IMP. VALOR ECO.

EPI 4.- CRÉDITS MOBILIARIS, VALORS I DRETS

231.496,22 €

EPI 5.- VEHÍCLES

231.496,22 €

12.697,02 €

4.099,82 €

8.597,20 €

378.712,18 €

197.033,96 €

181.678,23 €

19.370.495,69
€

880.954,16 €

18.489.541,53 €

EPI 6.- SEMOVENT

EPI 7.- MOBLES

TOTAL INVENTARI GENERAL [31/12/2013]

AMORTITZACIÓ

AMORTITZACIÓN

ACUMULADA

ANUAL

BRUT

NET

TOTAL INVENTARI 2012
19.357.774,23 €

477.301,32 €

197.898,07 €

18.682.574,84 €

19.370.495,69 €

678.407,98 €

202.546,18 €

18.489.541,53 €

TOTAL INVENTARI 2013
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NET 2012
18.682.574,84 €

MES

ALTES 2013
101.935,46 €

MENYS

BAIXES 2013
89.214,00 €

MENYS

AMORTITZACIONS 2013
*BENS INCORPORATS EN 2013
*BENS INCORPORATS ANTERIORMENT
* AMORTITZACIONS 2012

205.754,78 €
1.103,59 €
201.442,59 €
3.208,60 €

NET 2013
18.489.541,52 €

ALTES
EPI 1
Total brut
EPI 1.1 008 50% VIVENDA SOLANA GARDENS

Amort. 12

Total net

72.210,92 €

466,90 €

71.744,02 €

EPI 1.3 001 PISCINA MUNICIPAL

6.327,57 €

75,58 €

6.251,99 €

EPI 1. 6 VIALS (RAVALET )

1.640,54 €

1.640,54 €

EPI 1. 6 VIALS (CUMBRES ALCALALI )

3.521,66 €

3.521,66 €

EPI 1. 7 010 PARCEL·LA EQUIPAMENT DOCENT BENARROSA GARDENS

3.615,68 €

3.615,68 €
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EPI 4

EPI 4 002 1ª DERRAMA 2013 COMUNITAT DE REGANTS

639,20 €

0

639,20 €

EPI 4 002 2ª DERRAMA 2013 COMUNITAT DE REGANTS

639,20 €

0

639,20 €

EPI 4 002 3ª DERRAMA 2013 COMUNITAT DE REGANTS

631,68 €

0

631,68 €

EPI 4 002 3ª DERRAMA 2013 COMUNITAT DE REGANTS

7,52 €

0

7,52 €

EPI 4 002 4ª DERRAMA 2013 COMUNITAT DE REGANTS

639,20 €

0

639,20 €

10.527,02 €

378,14 €

10.148,88 €

1.535,27 €

182,97 €

1.352,30 €

EPI 7

EPI7 IT CENTRE CÍVIC MÁQUINES D’AIRE ACONDICIONAT
EPI7 0 CENTRE CÍVIC CORTINES

TOTAL ALTES

101.935,46 €

1.103,59 €

100.831,87 €

BAIXES
EPI 1
Total brut
EPI 1.6 VT POLÍGON 4 CAMINO XXXV

TOTAL BAIXES

91.494,00 €

91.494,00 €

Diminució
89.214,00 €

89.214,00 €

Total net
2.280,00 €

2.280,00 €

Seguidament és posat l'assumpte a votació per la Presidència, i la Corporació, per nou vots a favor de la
totalitat dels membres que la componen i, per tant, per UNANIMITAT dels seus membres, la qual cosa
suposa la majoria absoluta legal, en compliment de l'art. 33 del RD 1372/1986, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals, ACORDA:
ÚNIC: Aprovar la rectificació de l'Inventari de béns i drets d'aquest Ajuntament, referida a la data de 31
de desembre de dos mil tretze, per import de 18.489.541,52 €; comunicant aquest acord a la
Subdelegació del Govern i a la Generalitat Valenciana.
4.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ ALCALDIA PER QUAL ES NOMENA SECRETARI DEL
JUTJAT DE PAU.
Pel Sr. Alcalde s'informa als Srs. Corporatius de la Resolució de 5 de març de 2014, de la Direcció
general de la Funció Pública, per la qual es resol el concurs unitari de provisió de llocs de treball
reservats a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, (“BOE” núm. 74 de
26/03/2014), en la qual es nomena a Dª Mª Dolores Garcia Vicente, per ocupar la plaça se secretària intervenció de la mancomunitat de L´Horta Nord de València, cessant en les seues funcions en aquest
Ajuntament, entre les quals es trobava la secretària del jutjat de pau, el passat 27/03/2014.
Així mateix s'indica pel Sr. Alcalde de la conveniència que les funcions de Secretari del Jutjat de Pau
siguin exercides pel Secretari-Interventor, D. Juan José Abad Rodríguez, nomenat en comissió de
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serveis pel Ministeri d'Administracions Públiques per a aquestes funcions.
Adonada als presents de la Resolució d'Alcaldia nº 64 de data 22/04/2014 per la qual es resol nomenar a
D. Juan José Abad Rodríguez, com a Secretari del Jutjat de Pau d'aquest municipi, el Ple de la
Corporació, per vuit vots a favor (cinc del grup municipal del PP, dos del grup municipal del PSOE i un
del grup municipal del BLOC), i una abstenció del grup municipal del GALL, la qual cosa suposa la
majoria absoluta legal, ACORDA:
PRIMER.- Ratificar la Resolució d'Alcaldia nº 64 de data 22/04/2014.
SEGON.- Remetre el present acord a la Direcció general de Justícia de la Conselleria de Justícia i
Administracions Públiques, als efectes procedents.
5.- “SOL·LICITUD D'INCLUSIÓ DE LA INVERSIÓ DENOMINADA “OBRES DE MILLORA DE LES
INSTAL·LACIONS PER AUGMENTAR L'ESTALVI I L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A ALCALALÍ” A
l'EMPAR DE LA CONVOCATORIA PER AL PLA PROVINCIAL D'ESTALVI ENERGETIC 2015”
Adonada per lectura íntegra de l'Edicte de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, publicat en el BOP nº
75 de data 17 d'abril de 2014, en el qual s'obre termini per sol·licitar la inclusió d'inversions a l'empar de
la convocatòria del Pla d'Estalvi Energètic, 2015, la Corporació municipal després de deliberar, per
UNANIMITAT dels Regidors assistents, la qual cosa suposa la majoria absoluta legal ACORDA:
1. Denominació de les actuacions: "Obres de millora de les instal·lacions per augmentar l'estalvi i
l'eficiència energètica a Alcalalí"
2. Cost pressupostari: Trenta-cinc mil Euros. (35.000,00€)
3. Subvenció que sol·licita per import total de Trenta-tres mil dos-cents cinquanta Euros (33.250,00€) de
conformitat amb el següent desglossament:
Habitants Pressupost fins % subvenció
1-2000 35.000,00 95% -2001-5000 60.000,00 95% -5001-10000 75.000,00 95% -Més de 10.000 75.000,00 95%
Resta fins a 120.000: 50%
Fins a 35.000,00 euros, al 95% 33.250,00 euros.
Resta sobre 75.000,00 €: cero euros, al 50% cero euros.
TOTAL subvenció: 33.250,00 euros
4. Resta que l'Ajuntament es compromet a aportar per
Total actuació-total subvenció = Mil set-cents cinquanta euros. (1.750,00€)

finançar

les

actuacions:

No obstant això, l'Ajuntament es compromet, una vegada es fixe la subvenció definitiva per part de la
Diputació a assumir la resta del percentatge de subvenció que no quede comprès en els límits de la
convocatòria.
D'igual forma, i per al supòsit d'actuacions contractades per la Diputació Provincial d'Alacant,
l'Ajuntament es compromet a assumir la part no subvencionada per la Diputació d'aquelles incidències
que sorgeixen durant la contractació i execució de les actuacions i que suposen un major cost sobre la
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mateixa, compromís que en el present cas serà igual al 5% del cost d'aquesta incidència.
5. Aquest Ajuntament es compromet a complir les condicions de la subvenció.
6. Igualment es compromet a comunicar l'obtenció de qualsevol subvenció, procedent d'altres
Departaments de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, els seus organismes autònoms o d'altres
organismes públics.
7. Ordenar a l'Alcalde que en nom i representació de la Corporació, efectue les declaracions exigides a la
citada Base.
8. Facultar al Sr. Alcalde President per realitzar les gestions necessàries per a la bona fi de la present
sol·licitut.
9.- Remetre certificació del present acord a l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, a l'efecte d'emplenar
els requisits documentals del citat Pla Provincial.
6.- RESOLUCIÓ DE LA SOL·LICITUT PRESENTADA SOBRE L'ACORD DEL PLE EN SESSIÓ DE
13/02/2014 REFERENT A l'APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE LA TARIFA DE LA TAXA DE
CLAVEGUERAM I MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE
CLAVEGUERAM.
Havent donat compte que pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el passat 13 de febrer de 2014 al
punt 6º es va acordar aprovar la sol·licitud de la mercantil “Societat Espanyola de Proveïments, S. a.”, de
data 03/02/2014, d'increment de la tarifa de la taxa de clavegueram, necessari per aconseguir l'equilibri
financer amb la revisió ordinària de les tarifes del servei, mitjançant l'aplicació de l'índex de preus al
consum des de setembre de 2012 a desembre de 2013, que ascendeix a l'1,1%. Aprovant
provisionalment la modificació d'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de clavegueram,
sotmetent l'expedient a informació pública durant trenta dies.
Vist que durant aquest termini la mercantil concessionària “Societat Espanyola de Proveïments, S. a.”
mitjançant escrit presentat en el registre general d'entrada número 2014-I-RC-413 d'11/03/2014. (Expte
45/2014 Gestiona). ha sol·licitat la modificació de l'article 5º apartat 2, de l'Ordenança Fiscal Reguladora
de la Taxa de Clavegueram, perquè la quota tributària s'ampliï a quatre decimals a fi de donar
compliment a l'increment aprovat de l'1,1 %, amb els següents imports:
-Quota del Servei: Tots els abonats 0,1395 euros/mes.
-Tarifa en funció del consum: Tots els metres cúbics 0,1345 euros/m3 facturat.
Havent donat compte de la necessitat que una vegada finalitzat el període d'exposició pública, les
corporacions locals adopten els acords definitius que procedeixen, resolent les reclamacions que
s'haguessen presentat i aprovant definitivament les modificacions al fet que es refereixi l'acord
provisional.
Després de l'oportú període de debat 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 del BLOC), i tres abstencions
(dues del grup municipal del PSOE i una del grup municipal del GALL), la qual cosa suposa la majoria
absoluta legal, el següent ACORD:

Primer: Acceptar la petició de la mercantil “Societat Espanyola de Proveïments, S. a.”, de data
11/03/2014, d'ampliació a quatre decimals de la quota tributària aprovada provisionalment pel ple de
l'Ajuntament el passat 13 de febrer de 2014.
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Segon: Aprovar definitivament la modificació d'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de
clavegueram. La redacció del nou article 5 de l'Ordenança Fiscal figura en annex a aquest acord.
Tercer:

Publicar

en

el

butlletí

oficial

de

la

província

la

modificació

de

l'ordenança.

Cuart: Donar trasllat del present acord a la mercantil concessionària “Societat Espanyola de
Proveïments, S. a.” als efectes procedents
ANNEX. (Nova redacció de l'article 5 de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de
clavegueram).
BASE IMPOSABLE I QUOTA TRIBUTÀRIA.
ARTICLE 5º.1. Constitueix la base imposable d'aquesta taxa:
En l'autorització a l'escomesa una quantitat fixa, per una sola vegada.
En els serveis de clavegueram, els metres cúbics d'aigua consumida. En cap cas per a la determinació
de la base imposable podrà prendre's un consum d'aigua que siga inferior al mínim facturat per
subministrament; la quota resultant de la consideració d'aquest consum tindrà el caràcter de mínima
exigible.
2. La quota tributària a exigir per la prestació dels serveis de clavegueram, evacuació i transport d'aigües
residuals i pluvials serà la següent:
a) Quota de servei:
-Tots els abonats 0,1395 euros/mes.
-Tarifa en funció del consum: Tots els metres cúbics 0,1345 euros/m3 facturat.
3. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització d'escomesa a la xarxa de
clavegueram, serà la següent:
-Habitatges: 500,00 euros.
-Altres immobles: 750,00 euros.
7.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ
INTERMUNICIPAL VALL DEL POP.

DELS

ESTATUTS

DE

LA

MANCOMUNITAT

Vista la necessitat de modificar els estatuts que regeixen la mancomunitat Intermunicipal Vall del Pop,
per fi d'adaptar-los a Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local.
Vist l'acord aconseguit pel Ple de la Mancomunitat Intermunicipal Vall del Pop, en sessió de 8 d'abril de
2014, pel qual s'acordava l'aprovació provisional dels seus estatuts.
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Vists els informes de la D.G. d'Administració Local i dels Serveis Jurídics de l'Excma. Diputació
Provincial, de caràcter favorable.
El Ple de la Corporació, per vuit vots a favor (cinc del grup municipal del PP, dos del grup municipal del
PSOE i un del grup municipal del BLOC), i una abstenció del grup municipal del GALL, la qual cosa
suposa la majoria absoluta legal, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal Vall del Pop, aprovats
inicialment pel Ple de la Mancomunitat en sessió de 8 d'abril de 2014 en els següents termes:
Article 1.- Municipis que integren la mancomunitat
1. Els Municipis d'Alcanalí, Benigembla, Benissa, Murla, Llíber, Parcent, Senija i Xaló, pertanyents tots
ells a la província d'Alacant, a l'empar del que es disposa en l'ordenament jurídic vigent, acorden
constituir-se en Mancomunitat voluntària de Municipis per a l'organització i prestació en forma
mancomunada de les obres, serveis o activitats de la seva competència, que es recullen en els presents
Estatuts.
2. La Mancomunitat tindrà personalitat i capacitat jurídica per al compliment de les seves finalitats
específiques.
Article 3.- Finalitats
1. La mancomunitat es constitueix a fi de la prestació dels següents serveis, (o si escau obres), sense
definir la seva prelació, no sent obligatori per als municipis mancomunats la cessió de les seves
competències en tots els serveis ni sent possible que la mancomunitat assumeixi la totalitat de les
competències assignades als respectius municipis.
a) Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local.
b) Protecció del Medi ambient Urbà, en particular:
1. Gestió de Residus Sòlids Urbans.
2. Parcs i jardins públics.
3. Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en zones urbanes.
c) Proveïment d'aigua potable a domicili.
d) Enllumenat públic, cementiri, accés als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques.
i) Neteja viària.
f) Promoció en els termes municipals dels ajuntaments mancomunats de la participació dels ciutadans en
l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
g) Evacuació i tractament d'aigües residuals.
h) Promoció de la cultura i equipaments culturals.
i) Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure.
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j) Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del Patrimoni
històric. Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera.
Conservació i rehabilitació de l'edificació.
k) Policia local i protecció civil.
l) Tràfic, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.
m) fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant.
n) Protecció de la Salubritat Pública.
ñ) Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria. Cooperar amb les administracions
educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres
docents. Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics
d'educació infantil, d'educació primària o educació especial.
o) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació
o risc d'exclusió social.

2. En l'actualitat la Mancomunitat té encomanats els serveis enumerats en l'apartat a) i en el b.1. El
municipi de Benissa únicament es troba mancomunat respecte dels serveis de l'apartat a), o sigui,
informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local.
3. Per a l'assumpció de la prestació de nous serveis o realització d'obres serà necessari la conformitat de
totes les entitats mancomunades interessades per acord del Ple, seguint el procediment establert en
l'article 93 en relació a l'article 95 de la Llei 8/2010, de Règim local de la Comunitat Valenciana.
4. La Mancomunitat estudiarà aquestes peticions resolent sobre la seva viabilitat.
5. La Mancomunitat podrà exercir en l'àmbit de les seves competències, accions puntuals quan les
mateixes siguen d'interès per a dos o més ajuntaments mancomunats, i el seu desenvolupament
implique l'actuació en una infraestructura comuna o comporte la seva actuació en més d'un terme
municipal.
6. La prestació i explotació dels serveis podrà realitzar-la la Mancomunitat conforme a qualsevol de les
formes previstes en l'ordenament jurídic vigent.
Article 11. Junta de Govern
1. La Junta de Govern estarà integrada pel President i pels vicepresidents.
2. Correspon a la Junta de Govern:
a. L'assistència al President en l'exercici de les seves atribucions.
b. Les atribucions que el President o el Ple li deleguen
3. Excepcionalment, quan el Ple de la Mancomunitat no aconseguís, en una primera votació, la majoria
necessària per a l'adopció d'acords prevista en aquesta Llei, la Junta de Govern tindrà competències per
aprovar:
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a. El pressupost de l'exercici immediat següent, sempre que prèviament existeixi un pressupost
prorrogat.
b. Els plans economicofinancers, els plans de reequilibri i els plans d'ajust als quals es refereix la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.
c. Els plans de sanejament de la Mancomunitat o els plans de reducció de deutes.
d. L'entrada de la Mancomunitat en els mecanismes extraordinaris de finançament vigents als quals es
refereix la Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril, i, en particular, l'accés a les mesures extraordinàries de
suport a la liquiditat previstes en el Reial decret-Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la
morositat de les administracions públiques i de suport a Entitats Locals amb problemes financers
4. La Junta de Govern adonarà al Ple en la primera sessió que se celebre amb posterioritat a l'adopció
dels acords esmentat en l'apartat anterior, els quals seran objecte de publicació de conformitat amb les
normes generals que els resulte d'aplicació.
SEGON.- Que certificació del present acord es trasllade a la Mancomunitat Intermunicipal Vall del Pop
als efectes procedents.

II.- PART INFORMATIVA.
8.- 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 nº 029 al 089 de 2.014 emesos per l'Alcaldia, així com de les
Juntes de Govern de dates 12/02/2014, 26/02/2014, 12/03/2014 i 23/04/2014, quedant assabentada la
Corporació.
9.- INFORMES D’ALCALDIA.

a) Coneixement d'aprovació de la liquidació del Pressupost de l'exercici de 2013.
Es va adonar al Ple de l'aprovació mitjançant Decret nº 46, de data 7 de març de 2014, de la liquidació
del Pressupost General de 2013, el resum del qual és el següent

DECRET.

D. JOSÉ VICENTE MARCÓ MESTRE, Alcalde-President de l'Excm. Ajuntament d'Alcanalí
Atès el que es disposa en el Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l'article 89 del Reial decret 500/1990, de 20
d'abril, i el que es disposa en l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat
Vists els informes de Secretaria-Intervenció sobre la liquidació del Pressupost de 2013, conforme a
l'article 191 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 i el que es disposa en l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre,
per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat, i d'avaluació del compliment de
l'objectiu d'estabilitat pressupostària, en virtut del que es disposa en l'article 16 del RD 1463/2007, de 2
de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
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desembre, d'Estabilitat Pressupostària VINC A DECRETAR:
PRIMER: Aprovar la liquidació segons les xifres dels Annexos d'Estats de liquidació i magnituts
següents:
a) Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament:
-Deutors pendent de cobrament a 31 /12/13 del Pressupost corrent: 113.866,82 euros.
-Deutors pendent de cobrament de pressupostos tancats: 443.456,03 euros.
b) Obligacions pendents de pagament:
-Creditors pendents de pagament del Pressupost de despeses, corrent: 20.358,55 euros.
-Creditors pendents de pagament del Pressupost de despeses, tancats: 11.423,08 euros.
c) Resultat pressupostari:
Resultat pressupostari de l'exercici:68.983,23 euros.
Resultat pressupostari ajustat: 132.989,31 euros.

Romanent de Tresoreria:
A. Drets pendents de cobrament a 31/12/2013:
— Drets pendents de cobrament del pressupost corrent. 113.866,82 euros.
— Drets pendents de cobrament de pressupostos tancats. 443.456,03 euros.
— Drets pendents de cobrament corresponents a comptes de deutors que no siguin pressupostaris.
33,88 euros.

B. Obligacions pendents de pagament a 31/12/2013:
— Obligacions pendents de pagament del pressupost corrent.20.358,55 euros.
— Obligacions pendents de pagament de pressupostos tancats. 11.423,08 euros.
— Obligacions pendents de pagament corresponents a comptes de creditors que no siguin
pressupostaris. 234.826,20 euros.
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva; 1.310,38 euros.

C. Fons líquids a 31/12/2013:

- Saldos disponibles en caixes d'efectiu i comptes bancaris. 215.080,51 euros.
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Romanent de tresoreria total: 507.139,79 euros.
. Drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació a 31/12/2013:
41.774,14 euros.
Romanent de tresoreria per a despeses generals: 465.365,85 euros.

SEGON: Adonar de la liquidació realitzada al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que se celebre i
publicar aquest compte a la pàgina web municipal.

TERCER: Remetre còpia a l'òrgan competent de la Generalitat Valenciana i al Ministeri d'Economia i
Hisenda.
La Corporació va quedar assabentada.

b) S'informa de l'escrit dirigit pel Jutjat del Contenciós-Administratiu nº 3 d'Alacant en el qual es comunica
a aquest Ajuntament que, en virtut de l'acordat en les actuacions de Recurs Abreujat nº 000220/2014,
interposat en representació de SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A ALACANT, contra el decret d’Alcaldia
nº 38 de data 24/02/2014, relatiu a l'aprovació del pagament de la part proporcional de la paga extra de
l'exercici 2012 al personal al servei de la Corporació, alhora que se cita a aquest Ajuntament a
comparèixer davant l'esmentat Jutjat el proper dia 21 de maig de 2015, a les 11,36 hores, requerint la
remissió de l'expedient administratiu.
c) S'adona de l'aprovació de les ajudes referides a obres per part de la Diputació Provincial cap a aquest
Ajuntament i el seu termini aproximat de començament:
1. Canonades Carrer Porxe, Plaza i Carrer Major, per import de 59.915,59 € dels quals la Diputació
aporta 56.919,81 €, contracta l'Ajuntament, l'empresa contractada és la concessionària del servei
Societat Espanyola de Proveïments i les obres comencessin en breu i hauran d'estar finalitzades abans
de les festes patronals de juny.
2. Remodelació de l'enllumenat públic que conforma el casc històric d'Alcanalí i els seus carrers
principals (tot el casc urbà més la zona del polígon industrial), per import de 229.912,05 €. dels quals
Diputació aporta 218.499,97 €. Contracta la Diputació i s'estima que les obres tinguin lloc entre els
mesos d'octubre i desembre d'aquest any.
3. Obres de Millora de les Instal·lacions per augmentar l'Estalvi i l'Eficiència Energètica a Alcanalí (fanals
Carrer Margalló, Carrer Tarongers, Calçada Romana i Solana Gardens), per import de 34.985,12 € dels
quals la Diputació aporta 33.235,86 €, contracta la Diputació i s'estima que les obres tinguen lloc entre
els mesos de setembre i octubre d'aquest any.
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.
No van haver-hi.
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11.- PRECS I PREGUNTES.

D. José Antonio Serer demana que es lleven les pedres dels camins veïnals a la zona de Mosquera pel
consegüent perill que suposen per a la circulació
ASSUMPTES D'URGÈNCIA.
El següent punt, de conformitat amb l'estipulat en l'art. 83 del RD2568 / 1986 de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, per sis
vots a favor (cinc del grup municipal del PP i un del grup municipal del BLOC), dos en contra del grup
municipal del PSOE i una abstenció del grup municipal del GALL, la qual cosa suposa la majoria
absoluta legal, va ser declarat urgent.
ACCIÓ DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA ENTRE LA DIPUTACIÓ
D'ALACANT I ELS MUNICIPIS DE LA SEVA PROVÍNCIA
Havent donat compte de que l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, mitjançant acord del Ple adoptat en
Sessió Ordinària celebrada amb data 3 d'abril de 2014, va aprovar la “Acció de col·laboració en matèria
d'informació geogràfica entre la Diputació d'Alacant i els municipis de la seva província”, així com el
Conveni tipus d'adhesió a aquesta Acció, publicat el BOP nº 80 de 28/04/2014.
Pel Sr. Alcalde s'adona de la necessitat de col·laborar amb l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant per
accedir a les dades de l'Enquesta d'Infraestructura i Equipament Local de la Província d'Alacant (EIEL),
definida en el Reial decret 835/2003, de 27 de juny pel qual es regula la cooperació econòmica de l'Estat
a les Inversions Locals.
Vist el conveni de col·laboració entre l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant i aquest Ajuntament, en
matèria d'informació geogràfica, que a continuació es transcriu:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'Excma. DIPUTACIO PROVINCIAL D'ALACANT I L'Excm.
AJUNTAMENT D'ALCANALÍ EN MATÈRIA D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA ENTRE LA DIPUTACIÓ
D'ALACANT I ELS MUNICIPIS DE LA SEVA PROVÍNCIA”,

A

la

ciutat

de

______

a

____

,

de

_______

de

2014

REUNITS
D'una part, la Il·lma. Senyora Na Luisa Pastor Lillo, Presidenta de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant,
en nom i representació de la mateixa, a l'empara del previst en l'article 34. 1 b) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

I d'una altra part, En José Vicente Marcó Mestre Alcalde-President de l'Excm. Ajuntament d'Alcanalí en
nom i representació del mateix, a l'empar del previst en l'article 21 1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local.
Ambdues parts, segons intervenen, manifesten que es reconeixen recíprocament capacitat legal suficient
per a l'atorgament d'aquest document, i a aquest efecte
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EXPOSEN:
PRIMER.- Entre les finalitats de la Província es troba el d'assegurar la prestació integral i adequada en la
totalitat del territori provincial dels serveis de competència municipal i participar en la coordinació de
l'Administració local amb la de la Comunitat Autònoma i de l'Estat.
Expressió d'aquestes finalitats, és l'Enquesta d'Infraestructura i Equipament Local de la Província
d'Alacant (d'ara endavant EIEL), que ve definida pel Reial decret 835/2003 de 27 de Juny pel qual es
regula la Cooperació Econòmica de l'Estat a les Inversions Locals, com l'instrument objectiu bàsic
d'anàlisi i valoració de les necessitats de dotacions locals a l'efecte de la cooperació econòmica local de
l'Estat.
La dilatada trajectòria de EIEL després de casi tres dècades d'existència, ha permès que es configuri
com un producte estadístic-cartogràfic plenament consolidat. Aquest grau de maduresa es reflecteix amb
la seva inclusió en el Pla Estadístic Nacional 2013-2016 dins de l'epígraf “Nivell, qualitat i condicions de
vida”, la qual cosa a més de garantir la continuïtat del projecte, li confereix obligatorietat d'execució.
SEGON. Aquest instrument ha d'actualitzar-se i mantenir-se per a complir amb la seva finalitat, ja que la
informació que conté ha de mantenir-se viva, corresponent aquesta obligació a les entitats que participen
en la seva elaboració, seguint les directrius del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Per això,
i encara que a l'origen la EIEL es posava al dia cada cinc anys, des de dos mil vuit l'actualització es
realitza anualment mitjançant l'ocupació de tecnologia relativa a Sistemes d'Informació Geogràfica.
Les tasques de recopilació d'informació són difícils d'executar a causa que el contingut de *EIEL establert
per l'estat és molt ampli, des del punt de vista de la seva temàtica -abasta els serveis públics obligatoris
de competència municipal i provincial recollits en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local-, les diferents modalitats existents en la prestació de serveis, o les titularitats d'aquests. Per
això les diputacions i cabildos es troben davant una situació en la qual tracten d'obtenir dades de fonts
molt diverses (administració central, autonòmica i local) de caràcter heterogeni i no normalitzat.
El gruix d'aquestes dades obra en poder dels Ajuntaments, en ser aquests els prestataris últims dels
serveis públics davant el ciutadà, motiu pel qual es requereix de la seva participació activa en el projecte,
fent necessari l'establiment d'una eina per a la col·laboració i coordinació interadministrativa que permeta
el traspàs efectiu d'informació de forma continuada i permanent, així com la correcció de les incidències
o errors que permetin l'obtenció d'un producte de qualitat.
TERCER. Des d'aquesta Diputació es valora la EIEL més enllà d'un simple inventari d'infraestructures,
motiu pel qual s'ha ampliat el seu contingut i s'ha vinculat amb el territori, constituint un mitjà molt valuós
de coneixement i informació sobre la nostra província, els seus municipis i la gestió a diversos nivells.
Aquesta extensió de la funcionalitat de la EIEL obri perspectives sobre nous usos que permeten no
només servir a la Cooperació Local de l'Estat, sinó que partint de la gestió centralitzada de la informació,
facilitaran entre unes altres, les tasques de manteniment de la llista de carrers municipal, la planificació
urbanística, el desenvolupament de projectes d'obres públiques o la gestió del mobiliari urbà per part dels
tècnics municipals, de tal forma que EIEL es constituirà com el fonament per a l'establiment del Sistema
d'Informació Geogràfica municipal.
QUART. En aquest context, és voluntat d'aquesta Diputació facilitar a cada Ajuntament de la província
l'accés a les dades contingudes en EIEL a través de l'eina de gestió informàtica propietat de la Diputació
d'Alacant situada al portal Web de la seva Àrea Oficina de Projectes. Aquesta forma de treballar i
col·laborar té com a objectius el foment de la reutilització de la informació, evitar la duplicitat en la
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recollida de dades i la millora de la seva qualitat, així com l'homogeneïtzació de continguts, per a
l'assoliment d'una efectiva millora dels serveis públics prestats.

Per l'exposat, ambdues parts acorden formalitzar el present Conveni, conformement a les següents

ESTIPULACIONS:
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
El present Conveni té per objecte regular la col·laboració entre la Diputació d'Alacant i l'Ajuntament
d'Alcanalí, establint un mecanisme d'intercanvi d'informació geogràfica entre ambdues Administracions
Locals que permeti obtenir de forma immediata dades veraces i actualitzats de les infraestructures i
equipaments dels municipis, amb l'engegada de l'Eina Informàtica de Gestió de la Informació Geogràfica
Local.
SEGONA.- OBLIGACIONS I FACULTATS DE LES PARTS
Les parts, de comú acord, estableixen la següent fórmula de col·laboració:
1. Correspon a l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant:
a) Posar a la disposició de l'Ajuntament l'eina informàtica de Gestió de la Informació Geogràfica, la qual
cosa implica:
- Facilitar l'ús intern per l'Ajuntament de l'eina de gestió, a través del portal web de la Diputació d'Alacant,
on es possibilita la visualització i consulta de l'Enquesta d'Infraestructures i Equipaments Locals de la
Província d'Alacant.
- Facilitar el manteniment de l'aplicació informàtica.
- Formar als usuaris municipals en el correcte ús de l'eina.
b) Rebre la informació objecto de EIEL, facilitada per l'ajuntament i els seus ens instrumentals,
corresponent als equipaments, infraestructures i serveis localitzats en el terme municipal d'Alcalalí.
2. Correspon a l'Excm. Ajuntament d'Alcalalí,
- Comunicar en el termini d'un mes les variacions de les dades dels serveis municipals que són objecte
de EIEL, a través de l'eina de gestió que es facilita.
- Contrastar en el termini d'un mes les dades referents al seu municipi remesos per la Diputació
d'Alacant.
- Autoritzar a l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant per a l'obtenció d'informació en altres organismes o
empreses dependent de l'Ajuntament o que sigan concessionàries de serveis públics municipals.
3. Cada Entitat suportarà exclusivament les despeses que comporten les obligacions assumides per
cadascuna d'elles, en el present conveni, per la qual cosa la Diputació posarà a la disposició de
l'ajuntament la referida eina informàtica de la seva propietat, assumint els costos associats al seu
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manteniment que es concretaran abans de l'engegada del servei, mentre que l'Ajuntament
haurà de disposar dels ordinadors des dels quals s'accedirà a l'eina de gestió pel seu personal.

TERCERA.- PROPIETAT DE L'EINA INFORMÀTICA
L'eina informàtica de gestió de la informació que es posa a la disposició de l'Ajuntament és propietat de
la Diputació d'Alacant, no podent l'Ajuntament permetre l'accés o cedir aquesta eina a tercers, si no
intervé consentiment exprés de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, obligant-se a restituir a la
mateixa pels perjudicis que per incompliment d'aquest compromís poguessen ocasionar-se.

QUARTA.- FINALITAT DE LES DADES
La finalitat de les dades obtingudes és la de facilitar el compliment de les obligacions legals que tenen les
parts.
Les dades que s'obtinguen per les parts en execució del present conveni, no seran en cap cas objecto de
venda o comercialització.
CINQUENA.- VIGÈNCIA
El conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura, mantenint la seva vigència fins al 31
de desembre de 2014, podent dit termini ser prorrogat tàcitament per períodes anuals.
En cas de no interessar la pròrroga, qualsevol de les parts ho comunicarà amb tres mesos d'antelació a
la data de finalització de la vigència.
SEXTA.- RESOLUCIÓ DEL CONVENI
Seran causes de resolució del present conveni:
- el mutu acord de les parts;
- la impossibilitat sobrevinguda de realitzar les actuacions objecte del conveni per causa aliena a la
voluntat d'aquestes, havent de, en aquest cas, la part afectada per aquesta impossibilitat, comunicar-ho a
l'altra part amb antelació mínima de tres mesos; i
- la resolució per decisió unilateral d'una d'elles quan es produeixi per l'altra un incompliment greu i
acreditat de les obligacions assumides.
SETENA.- NATURALESA, INTERPRETACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
El present conveni té naturalesa administrativa. En tot el no previst en el mateix, i en particular quantes
dubtes pogués suscitar la seva interpretació i aplicació s'estarà al que, en cada cas concret, resolga la
Presidència de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant.
La resolució dels conflictes correspondrà a l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, de conformitat
amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora d'aquesta jurisdicció.”
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Després del comentari del conveni de col·laboració, el Ple d'aquest Ajuntament, per sis vots a favor (cinc
del grup municipal del PP i un del grup municipal del BLOC), dos en contra del grup municipal del PSOE i
una abstenció del grup municipal del GALL, la qual cosa suposa la majoria absoluta legal, ACORDA:
Primer.- L'adhesió al conveni de col·laboració entre l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant i aquest
Ajuntament, en matèria d'informació geogràfica.
Segon.- Autoritzar a l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament per a la signatura del mateix, així com de
quants documents siguen precisos per al compliment d'aquest acord.
Tercer.- Designar com a contacte municipal per a l'engegada del projecte a Na Ana Ivars Marco, ADL
d'aquest Ajuntament.
Quart.- Remetre certificació del present acord a l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant als efectes
procedents.

I no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va alçar la sessió, sent les vint hores i
cinquanta-cinc minuts, de la qual cosa, com a secretari estenc la present Acta. Dono fe.
Vº Bº
L’ALCALDE

EN JOSÉ VICENTE MARCÓ MESTRE
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EN JUAN JOSE ABAD RODRIGUEZ

