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                                                                                           SESIÓN Nº CUATRO  DE  2.014. 
 

. 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE L’AJUNTAMENT 
D’ALCALALÍ, CELEBRADA EL DÍA ONZE DE 
SETEMBRE DE DOS MIL CATORZE . 
 

 
A la Casa Consistorial d'Alcalalí, a les vint-i-dos hores 
del dia onze de setembre 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.  
 
Sent l'hora expressada, la Presidència va iniciar la 
sessió, passant-se a tractar els assumptes compresos 
en l'Ordre del Dia.  

 
 
 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

 
 I.- PART RESOLUTIVA. 
 
 1.- LECTURA I APROVACIÓ SI ESCAU DE L'ACTA DE LA S ESSIÓ ANTERIOR 
 
 Havent donat compte de l'Acta de la sessió anterior nº 3/2014, de data 12 de juny 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.- PROPOSTA PER ESTABLIR ELS DOS DIES FESTIUS LOCA LS PER L’ANY 2015. 
 
Vista la necessitat d'atendre a l'escrit que anualment remet la Direcció territorial d'Ocupació i Treball 
d'Alacant, en el qual sol·licita a l'Alcaldia que propose els dos dies de festa local que estima convenient 
que siguen inclosos en el calendari laboral de festes de l'any proper. 
 
Posat l'assumpte a votació per la Presidència, el Ple de la Corporació, per nou a favor i, per tant, per 
UNANIMITAT dels seus membres, ACORDA: 
 
 
 Primer.- Proposar que es fixen com a dies festius de caràcter local l'any 2015 els següents dies: 

 
 

� Vint-i-quatre de juny de 2015 (Dimecres). 
� Vint-i-cinc de juny de 2015 (Dijous). 

 
Segon.- Donar trasllat del present acord als Serveis Territorials de la Consellería d’Hisenda, i 
Ocupació de la Generalitat Valenciana. 

ASSISTENTS 

Sr. Alcalde    

D. JOSÉ VICENTE MARCO MESTRE                      (PP) 

 

Srs. Regidors    

D. LEOPOLDO FERRER RIBES                               (PP) 

Dª MARÍA CRISTINA GINER FERRER                     (PP) 

Dª.HAZEL ELIZABETH SIMMONDS                         (PP) 

Dª. BEATRIZ VICENS VIVES                                    (PP) 

D. JOSÉ ANTONIO SERER ANDRÉS                 (PSOE) 

Dª. MARÍA ISABEL MOLINA VICENS                  (PSOE) 

D. FRANCISCO MIGUEL COSTA LLÀCER         (BLOC) 

Dª ROSA ESPERANZA MONSERRAT FERRER (GALL) 

 

 

Sr. Secretari 

D. JUAN JOSE ABAD RODRIGUEZ 
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3.- APROVACIÓ CONVENI URBANÍSTIC SR. MULLOCK 
 
Havent donat compte que D. Anthony George Mullock, és propietari d'una parcel·la de terreny de 956,00 
m2, la qual va adquirir en data 14 de novembre de 2003 amb escriptura nº 2.466 atorgada davant el 
notari de Teulada D. José Barrera Blázquez, inscrita en el Registre de la Propietat de Pedreguer, tom 
1.334, llibre 18, foli 130, finca 1.816, situada en la Urb. La Solana d'Alcalalí, trobant-se en sòl classificat 
com a Sòl Urbà de Baixa Densitat, en les Normes Subsidiàries de Planejament d'Alcalalí, aprovades 
definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme d'Alacant a l'octubre de 1992. La parcel·la compta 
amb una edificació la Ref. Cadastral de la qual és la 0012068YH5950N0001DB, sense que conste el sòl 
de la parcel·la inclòs en cadastre, la direcció a efectes cadastrals és Solana, 102 i segons la llista de 
carrers de policia de l'Ajuntament d'Alcalalí es correspon amb el carrer Los Romeros Alta nº 6. 
 
Havent donat compte que l'AJUNTAMENT D´ALCALALI, com a gestor públic del sòl en el terme 
municipal, està així mateix interessat en el desenvolupament de les obres públiques d'urbanització de la 
xarxa viària del Sòl Urbà de Baixa Densitat i, amb això, permetre l'obertura del carrer Los Romeros Alta 
pel seu extrem Oest en terrenys del Sr. D. Anthony George Mullock, que són destinació dotacional-xarxa 
viària en les vigents NNSS i en el nou PGOU en tramitació. 
 
Vist que concorre amb l'interès públic de l'AJUNTAMENT DE ALCALALI, la iniciativa de cessió de sòl 
amb destinació publica que afecta als terrenys propietat de D. Anthony George Mullock, sent el conveni 
urbanístic un instrument que opera amb els particulars en el plànol de la gestió, agilitant-la sense limitar 
en absolut la potestat de l'administració actuant amb el concurs voluntari i l'adhesió lliure dels 
particulars.  
 
El Ple de la Corporació, amb els vots a favor de tots els seus membres assistents, la qual cosa 
constitueix la majoria absoluta legal, ACORDA: 
 
PRIMER.- Ratificar el mateix en tots els seus termes, autoritzant a l´Alcaldia - Presidència d'aquest 
Ajuntament per a la signatura del mateix i de quants documents siguen precisos per al compliment 
d'aquest acord, acceptant la cessió de 79 m2 que es destinen a vial.  
 
SEGON.- Remetre el present acord a l'interessat. 
 
4.- APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ Al CONVENI MARC SIGNAT E NTRE LA GENERALITAT 
VALENCIANA I L'ENTITAT ECOVIDRIO AMB DATA 5 DE MAIG  DE 2014. 
 
Vist el Conveni Marc subscrit el 5 de maig de 2014 entre la Generalitat Valenciana, a través de 
Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi ambient i l'Entitat Ecovidrio. (DOCV nº 7319 de 17/07/2014) 
pel qual es regula la gestió del contenidor verd (recollida selectiva de vidre). 
 
Vist el que es disposa en la Llei 11/1997, de Residus i Envasos, segons el qual la participació de les 
Entitats Locals en els sistemes integrats de gestió de residus d'envasos i envasos usats es portarà a 
efecte mitjançant la signatura de convenis de col·laboració entre aquestes i l'entitat a la qual se li assigne 
la gestió del sistema; 
 
Considerant que el Conveni Marc citat anteriorment ve a regular la participació de les Entitats Locals en 
el sistema integrat autoritzat a ECOVIDRIO; 
 
Considerant que el nou conveni ve a substituir a l'anterior subscrit en data 19 de febrer de 2009 entre les 
mateixes part, al que aquest Ajuntament es troba adherit per mitjà de Protocol d'Adhesió signat en el seu 
moment a tals efectes. 
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El Ple de l'Ajuntament, per set vots a favor (cinc del grup municipal del PP, un del grup municipal del 
BLOC, i un del grup municipal del GALL), i dues abstencions del grup municipal del PSOE, la qual cosa 
suposa la majoria absoluta legal, ACORDA: 

 
Primer.- Acceptar la totalitat de les condicions reflectides en el Conveni Marc subscrit entre la Generalitat 
Valenciana, a través de la Consellería d'Infraestructures, Territori i Medi ambient i l'Entitat Ecovidrio, de 
data 5 de maig de 2014. 

 
Segon.- Autoritzar a l'Alcalde - President de l'Ajuntament per a la signatura de quants documents siguen 
necessaris per a la formalització de l'adhesió al meritat Conveni Marc. 

 
Tercer.- Remetre per triplicat exemplar certificat del present acord a la Consellería d'Infraestructures, 
Territori i Medi ambient de la Generalitat Valenciana, perquè en prengueu coneixement i efectes 
oportuns. 
 
 
5.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA  MANCOMUNITAT CIRCUIT 
CULTURAL MARINA ALTA (MACMA).  

 
Vist que pel ple de la Mancomunitat Circuit Cultural de la Marina Alta, en sessió celebrada amb data 11 
de desembre de 2013, va acordar aprovar provisionalment la Modificació dels Estatuts de la 
Mancomunitat Circuit Cultural de la Marina Alta. 

 
Vist que l'esmentat acord va ser exposat al públic mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província d'Alacant nº 247 de data 30/12/2013, i en el tauler d'anuncis de la corporació, sense que es 
presentés cap al·legació durant el termini reglamentari, segons consta en la certificació emesa per la 
secretària de la Mancomunitat. 

 
Vist l'informe emès per secretària de la Mancomunitat, sobre la legislació aplicable i després de la 
deliberació dels assistents, 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 Circuit Cultural de la Marina Alta, 
aprovats inicialment pel Ple de la Mancomunitat en sessió d'11 de desembre de 2013 en els següents 
termes: 

 
Article 3.- Objecte i competències 

 

1. Els objectius de la Mancomunitat seran, en relació al seu àmbit territorial els següents: 
a) Promoció i foment de tota manifestació cultural en l'àmbit de les arts plàstiques i visuals, com poden ser, entre altres, l'escultura, 
pintura, fotografia, vídeo, cine, grafisme, tapissos, marqueteria i manualitats. Col·laboració en matèria de turisme per posar en valor 
el nostre patrimoni cultural i natural. 

 

SEGON.- Que certificació del present acord es trasllade a la Mancomunitat Circuit Cultural de la Marina 
Alta als efectes procedents. 

 
 
6.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 6/2014.  

Davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent pels quals el crèdit 
consignat al vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no ampliable, i atès que cal efectuar 
transferències de crèdits d'altres aplicacions del Pressupost vigent no compromeses pertanyents a 
aplicacions de despeses de diferent àrea de despesa que no afecten a baixes i altes de crèdits de 
personal. 
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Vist l'informe de Secretaria de data 25/07/2014 sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir, 
vista la Memòria d'Alcaldia i l'informe d'Intervenció de data 21/08/2014.  
 
Sotmès l'assumpte a debat, el Sr. Serer Andrés manifesta que votarà en contra perquè aquesta 
modificació suposa disminuir la despesa en inversions per augmentar la despesa corrent, el Sr. Alcalde 
respon que no es produeix tal disminució en inversions donat que estan compensades amb l'anterior 
incorporació de romanents per a despeses d'inversió. 
 
De conformitat amb el que es disposa en els articles 177.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple, per set vots a favor (cinc del grup municipal del 
PP, un del grup municipal del BLOC, i un del grup municipal del GALL), i dos vots en contra del grup 
municipal del PSOE, la qual cosa suposa la majoria absoluta legal, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits nº6/2014, amb la modalitat de transferència de 
crèdits entre aplicacions de diferent àrea de despesa, d'acord al següent detall: 
 
ALTES EN APLICACIÓ DE DESPESA  APLICACIÓ  CANTITAT  
INTERESSOS PRESTECS L.P. 011.310 100,00 € 
TRIBUTS (C.H.J.) 161.225 162,72 € 
TREBALLS PER ALTRES EMPRESES (ECO Y ALTRES) 162.227 1.000,00 € 
ESTUDI Y MOVILITAT P.G. 151.640 495,49 € 
SUBMINISTRAMENT CENTRE AT. PRIMÀRIA 312.221 300,00 € 
ADMINISTRACIÓ GENERAL EDUCACIÓ 320.212 1.000,00 € 
DESPESA FESTES POPULARS 336.226 1.500,00 € 
SUBMINISTRAMENT ESPORT 340.221 4.000,00 € 
DIETES ORGANS DE GOVERN 912.230 8.000,00 € 
REP. MAQUINÀRIA I INST. ADM. GENERAL 920.213 3.000,00 € 
EQUIPS PER PROCESSOS D´ INFORMACIÓ 920.216 2.500,00 € 
MATERIAL D´OFICINA ADMIN. GENERAL 920.220 3.000,00 € 
SUBMINSTRAMENT ADMIN. GENERAL 920.221 1.000,00 € 
COMUNICACIONS ADMIN. GENERAL (TELF Y CORREUS) 920.222 3.500,00 € 
PRIMES DE SEGURS 920.224 5.100,00 € 
TREBALLS PER ALTRES EMPRESES ADM. GENERAL 920.227 6.000,00 € 
TREBALLS PER ALTRES EMPRESES ADM. FINANCERA 932.227 6.000,00 € 

     TOTAL  ALTES            48.658,21 € 

BAIXES EN APLICACIÓ DE DESPESA  APLICACIÓ  CANTITAT  
DESPESA DIVERSA URBANISME 151.226 -1.200,00 € 
INFRAESTRUCTURES Y BÉNS NATURALS 155.210 -5.000,00 € 
SUBMINISTRAMENT VIES PÚBLIQUES 155.221 -2.000,00 € 
INVERSIONS REPOSICIÓ VIES PÚBLIQUES 155.619 -2.000,00 € 
INFRAESTRUCTURES Y BÉNS NATURALS 162.210 -500,00 € 
QUOTES RSU MANCOMUNITAT VALL DEL POP 162.463 -466,17 € 
TREBALLS PER ALTRES EMPRESES NETEJA VIÀRIA 163.227 -6.000,00 € 
REP. INSTALACIONS ENLLUMENAT PÚBLIC 165.213 -10.991,00 € 
APORTACIÓ PLA ESTALVI ENERGÉTIC 165.761.00 -1.750,00 € 
APORTACIÓ ENLLUMENAT EN CASC HISTÓRIC 165.761.02 -11.500,00 € 
MATERIAL OFICINA OCUPACIÓ 241.220 -100,00 € 
COMUNICACIONS CENTRE AT. PRIMÀRIA 312.222 -700,00 € 
INVERSIONS REPOSICIÓ INSTALACIONS ESPORTIVES 342.619 -2.000,00 € 
CAMPANYES DE TURISME 431.640 -1.000,00 € 
DOTACIÓ FONS CONTINGÈNCIA 929.500 -3.451,04 € 
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     TOTAL BAIXES          - 48.658,21 € 

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el tauló d'edictes de 
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, pel termini de quinze dies, durant els quals 
els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà 
definitivament aprovat si durant el citat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple 
disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. 

 
7.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 7/2014.  

Vista l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent pels quals no existeix 
crèdit al vigent Pressupost de la Corporació, i atès que cal efectuar anul·lacions o baixes de crèdits 
d'altres partides del Pressupost vigent no compromeses, les dotacions del qual s'estimen reduïbles 
sense pertorbació del respectiu servei. 

Vist que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir. 
Vist que es va informar favorablement la proposta d'Alcaldia. 

Vist l'informe-proposada de Secretaria, de conformitat amb el que es disposa en l'article 177.2 del Reial 
decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, i en l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el 
Ple, per vuit vots a favor (cinc del grup municipal del PP, dos del grup municipal del PSOE i un del grup 
municipal del GALL), i una abstenció del grup municipal del BLOC, la qual cosa suposa la majoria 
absoluta legal, adopta el següent ACORD 

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits n.º 07/2014, amb la modalitat de crèdit 
extraordinari, finançat mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del Pressupost vigent 
no compromeses, sense que es vegi pertorbat el respectiu servei, d'acord amb el següent detall: 

 

Altes en Aplicacions de Despesa  

 

Aplicació  Pressupostària  Descripció  Euros  

 241 13100  Pla Recolzament Ocupació 10.000,00  

        TOTAL DESPESA  10.000,00€ 

 

Baixes o anul·lacions en aplicacions de despesa  

 

Aplicació  
Pressupostària  

Descripció  Euros  

 920 130 Personal Laboral Fixe  -10.000,00 
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   TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ   -10.000,00€ 

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província 
d'Alacant, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions 
davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no es presenten 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. 
 
8.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 8/2014.   
 
S'informa sobre la finalitat de l'expedient de Modificació del Pressupost de nº 8/2014 per import de 
70.355,40€, finançat amb romanent líquid de tresoreria, en el qual consta la corresponent Memòria 
justificativa de conformitat amb el que es disposa en l'article 37 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, i 
el contingut resumit del qual és el següent:  
 
Es proposa al Ple l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits nº 8/2014, d'acord amb el 
desglossament de partides pressupostàries el contingut de les quals s'incorpora en l'Annex a la present 
Memòria.  
 
Els increments en les aplicacions pressupostàries proposats financen despeses específiques, la 
realització de les quals no és possible demorar-la a exercicis posteriors sense detriment dels interessos 
corporatius, les despeses que s'inclouen en aquesta modificació són la creació de partides 
pressupostàries amb la denominació de IFS “Inversions Financerament Sostenibles”. Igualment es 
proposa la creació d'una partida la finalitat de la qual és la de reduir el deute de la Corporació amb la 
cancel·lació anticipada de dos préstecs amb destinació a les inversions realitzades en la construcció de 
l'Edifici Multiusos i en el Local Cultural de les Escoles, subscrits amb la Caixa de Crèdit de la Diputació, 
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 cas que la liquidació pressupostària es situï en 
superàvit, aquest es destinarà, en el cas de l'Estat, Comunitats Autònomes, i Corporacions Locals, a 
reduir l'endeutament net. 
 
En compliment de l'establert en l'article 32 i la Disposició Addicional Sisena de la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es posa de manifest que sobre la 
base de les dades de l'última liquidació, ES COMPLEIX el requisit d'Estabilitat Pressupostària, ES 
COMPLEIX el requisit de Romanent de Tresoreria i ES COMPLEIX el requisit de Deute Viu d'aquest 
Ajuntament.  
 
De l'informe de secretària-intervenció s'extreu que es podrà aplicar un import de 150.728,26 euros, dels 
quals ha estat ja utilitzada la quantitat de 68.983,23 € en modificacions anteriors, per la qual cosa la 
quantitat disponible per a la present modificació és de 81.745,03 €. 
 
De conformitat amb el que es disposa en l'Article 32 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (se citarà com LOEPSF), aquest superàvit hagués de destinar-
se a reduir el nivell d'endeutament net, la qual cosa es va dur a terme en part, no considerant convenient 
l'amortització total, en estar els restants en unes condicions òptimes. 
 
La Disposició Addicional Sisena de la LOEPSF, introduïda per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 
de desembre, de Control del deute comercial en el sector públic, permet en determinades condicions 
destinar el superàvit pressupostari a Inversions Financerament Sostenibles. Aquestes han estat definides 
a través de la Disposició Addicional 16ª del TRLRHL, introduïda per Reial decret llei 2/2014.  
 
Vistes les regles especials per a la destinació del superàvit pressupostari, l'any 2014 i a l'efecte de 
l'aplicació de l'article 32, relatiu a la destinació del superàvit pressupostari, l'ordre d'aplicació del superàvit  
pressupostari per a les destinacions alternatives proposades per la Disposició Addicional Sisena serà el 
següent: 
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 a. Aplicació per saldar el compte 413 (Creditors per operacions pendent d'aplicar al pressupost) 
 b. Finançar inversions financerament sostenibles. 
 c. Amortització anticipada de deute. 

 
Atès que el compte 413 (Creditors per operacions pendent d'aplicar al pressupost) està a zero, es pot 
aplicar el superàvit pressupostari a finançar inversions financerament sostenibles. 
 
Amb aquesta intenció l'Ajuntament d'Alcanalí dota crèdits extraordinaris per finançar partides 
pressupostàries amb càrrec al Superàvit Pressupostari de 2013 per import de 70.355,40€, que 
consisteixen en inversions necessàries i urgents per al municipi.  
 
La urgència ve així mateix motivada pel que es disposa en l'apartat cinquè de la Disposició Addicional 
Setzena del TRLRHL, que assenyala el següent:  
 
“La iniciació del corresponent expedient de despesa i el reconeixement de la totalitat de les obligacions 
econòmiques derivades de la inversió executada s'haurà de realitzar per part de la Corporació Local 
abans de la finalització de l'exercici d'aplicació de la disposició adicional sisena de la Llei Orgànica 
2/2012 de 27 d'abril”.  
 
Això motiva que la creació de les partides ha d'efectuar-se al més aviat possible per poder engegar els 
expedients de despesa i aconseguir l'execució a fi d'aquest exercici 2014.  
 
Totes les partides pressupostàries recullen inversions absolutament prioritàries per a aquest Ajuntament, 
que redunden en els ciutadans que són necessari escometre en el present exercici.  
 
A la vista de la fonamentació precedent i després de l'oportú 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 GALL), i tres abstencions dues del grup municipal del PSOE i una del grup municipal del 
BLOC, la qual cosa suposa la majoria absoluta legal, el següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment l'expedient de modificació pressupostària nº 8/2014, en els termes 
referits en l'Annex a la present proposta. 
 
SEGON.- L'expedient es sotmetrà a informació pública durant quinze dies, mitjançant la seua exposició 
en el tauler d'anuncis, prèvia publicació d'edicte, perquè els interessats puguin presentar reclamacions, 
que seran resoltes pel Ple. De no presentar-se aquestes, l'expedient s'entendrà definitivament aprovat, 
procedint a la publicació d'edicte, amb el resum per capítols de les expressades modificacions, en el 
“Butlletí Oficial de la Província” d'Alacant. 
 
TERCER.- Considerar d'acord amb el que es disposa en la Disposició Addicional Setzena del TRLRHL 
com a INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES, totes les partides que es financen amb el 
superàvit pressupostari, per un import total de 70.355,40 €, considerant el que es disposa en l'Informe 
d'Intervenció i les memòries tècniques que acompanyen a l'expedient. 
 

ANEXE  
 

IMPORT DE LA MODIFICACIÓ 70.355,40€ Econ. Prog. 

 
  

Part no subvencionada Badén 4.355,40 € 619.11 165 
Part no subvencionada estalvi energétic 2015 2.500,00 € 619.12 165 
Inversions vivendes dels mestres 1.500,00 € 619.13 933 

Inversions enllumenat públic 9.000,00 € 619.14 165 
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Inversions viàries 20.000,00 € 619.15 155 

Adquisició de terrenys 20.000,00 € 619.16 155 

Inversió ecoparc 3.000,00€ 619.17 171 

Amortització de Préstecs 10.000,00 € 911 011 

TOTAL INVERSIÓ     70.355,40€ 
 
 
9.- COMPROMÍS D'APORTACIÓ EN RELACIÓ AMB EL PLA D'E STALVI ENERGÈTIC 2015 . 
 
Havent donat compte 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'empara de la 
convocatòria del Pla d'Estalvi Energètic, 2015. 
 
Vist que pel ple de la corporació en sessió de data 30 d'abril de 2014, es prenia el següent acord: 
"..//... 
4. Resta que l'Ajuntament es compromet a aportar per finançar les actuacions:  
Total actuació-total subvenció = Mil set-cents cinquanta euros. (1.750,00€)" 
 
Havent donat compte de l'Acord del Ple Provincial de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, publicat en 
el BOP nº 119 de data 25 de juny de 2014, pel qual es modifiquen les bases del Pla d'Estalvi Energètic, 
2015. 
 
Vista la petició realitzada per acord de la Junta de Govern Local en data 2 de juliol de 2014: 
 
1. Denominació de les actuacions: "Obres de millora de les instal·lacions per augmentar l'estalvi i l'eficiència energètica a Alcanalí"  
2. Cost pressupostari: Trenta-cinc mil Euros. (50.000,00€)  
3. Subvenció que sol·licita per import total de Quaranta-set mil cinc-cents Euros (47.500,00€) de conformitat amb el següent 
desglossament:  
Habitants Pressuposat fins a % 
 subvenció 501-2000 habitants 50.000,00€ al 95% 
TOTAL subvenció: 47.500,00 euros  
4. Resta que l'Ajuntament es compromet a aportar per finançar les actuacions:  
Total actuació-total subvenció = Dues Mil Cinc-cents euros. (2.5000,00€)  
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 sorgeixin durant la contractació i execució de les actuacions i 
que suposen un major cost sobre la 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·licitud.  
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. 
 
El Ple de la Corporació, amb els vots a favor de tots els seus membres assistents, la qual cosa 
constitueix la majoria absoluta legal, ACORDA:  
 
PRIMER.- Ratificar la petició de la Junta de Govern Local de data 2 de juliol de 2014, adoptant el 
compromís d'aportar la quantitat de 2.500,00€ per finançar l'actuació. 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.  
 
SEGON: 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 sorgeixin durant la contractació i execució de les actuacions i que suposen un major cost sobre la 
mateixa, compromís que en el present cas serà igual al 5% del cost d'aquesta incidencia. 
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TERCER.- Remetre el present acord a l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant als efectes procedents. 
 
10.- APROVACIÓ CONVENI PER A l'ORGANITZACIÓ DE L'AR XIU MUNICIPAL. 
 
Havent donat compte de la conveniència d'organitzar i inventariar l'arxiu municipal, per a la seva millor 
consulta i conservació, a més de per recuperar, sistematitzar i donar a conèixer la història i cultura del 
municipi. 
 
Vist el conveni de col·laboració entre l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant i aquest Ajuntament, per la 
realitzar les accions precises per a la fi pretesa sense cost econòmic per a aquest Ajuntament, que a 
continuació es transcriu: 
 
"CONVENI AMB L'AJUNTAMENT D'ALCANALÍ PER A l'ORGANITZACIÓ DE L'ARXIU MUNICIPAL. DINS DEL PLA D'AJUDA A ARXIUS MUNICIPALS, 
2014 
REUNITS 
D'una part, la Il·lma. Sra. Dª Luisa Pastor Lillo, Presidenta de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, en nom i representació de la mateixa. 
 
I d'una altra, D. José Vicente Marcó Mestre, Alcalde-President de l'Ajuntament d'Alcanalí en nom i representació del mateix. 
 
EXPOSEN 
 
És propòsit del Pla d'Ajuda als Arxius Municipals de la província, contribuir a frenar la deterioració que per falta de condicions sofreixen la major 
part de dipòsits arxivístics locals, i ser, a més, un mitjà per recuperar, sistematitzar i donar a conèixer la història i cultura de la Província. 
Sobre la base d'això, s'estableix l'oportuna col·laboració entre ambdues Institucions, que es regirà per les següents 
 
CLAUSULES 
 
PRIMERA.- En el seu afany de col·laborar amb les Entitats Municipals, la Diputació Provincial, es compromet a estudiar els fons documentals de 
l'Ajuntament, procedir a la classificació i sistematització dels mateixos, així com efectuar quantes intervencions tècniques es consideren 
necessàries per a la posada a la disposició d'aquesta riquesa documental, tant als investigadors com a la societat en general, dins del Pla 
d'Ajuda als Municipis per a l'ordenació dels seus arxius.  
 
Amb aquesta finalitat, la Diputació Provincial, consignarà anualment els crèdits que estime necessaris en relació amb els mitjans personals i 
materials precisos per al desenvolupament ordenat del Pla d'Ajuda, de manera que de forma successiva, la labor a realitzar abaste als 
ajuntaments que s'incloguen en el mateix. 
 
SEGONA.- L'Ajuntament autoritza expressament a la Diputació Provincial l'estudi dels seus fons documentals, facilitant un local que possibilite 
una correcta instal·lació dels documents, així com l'espai necessari perquè el personal tècnic puga desenvolupar la seva labor.  
 
Si per raons tècniques, d'agilitat i eficàcia, la Diputació considerés convenient desplaçar la documentació municipal per a la seva organització a 
les dependències provincials, rendibilitzant, d'aquesta forma els recursos que es disposa, l'ajuntament autoritzarà aquest desplaçament. La 
Diputació, en aquest cas es fa, temporalment, responsable de la custòdia d'aquests fons, que romandran en l'Arxiu General de la institució 
provincial, el temps necessari per realitzar sobre ells les actuacions tècniques precises.  
 
Finalitzats els treballs, la Diputació retornarà íntegrament la documentació municipal, convenientment organitzada i inventariada.  
 
Els treballs de recollida de documentació en les dependències municipals, el seu trasllat a l'Arxiu de la Diputació, i la seva posterior devolució a 
l'Arxiu Municipal, es farà amb els mitjans i per personal de la Diputació Provincial. Arribat el cas, si els lligalls o expedients organitzats hagueren 
de ser traslladats per a la seva ubicació definitiva a un local diferent al que ocupen en l'actualitat, aquest trasllat haurà d'efectuar-ho el propi 
Ajuntament. 
 
TERCERA.- La Diputació Provincial, corre amb la totalitat de les despeses que originen les tasques pròpiament arxivístiques, incloent material, 
prestatgeries, fitxers, desinfecció o desinsectació del local si escau, restauració d'algun document si es creu convenient, etc., així com les 
despeses de personal tècnic necessari per dur a terme aquest treball, tot això dins de les possibilitats pressupostàries i segons les previsions de 
desenvolupament del Pla. 
 
QUARTA.- L'Ajuntament no només haurà de disposar d'un local adequat per a arxiu, sobre la base d'una correcta conservació dels fons, sinó 
que, a més, es compromet a mantenir en bon ús el total de la inversió efectuada per la Diputació mantenint el treball realitzat i, si pot ser, 
continuant-ho i enriquint-ho.  
 

Elaborats els instruments descriptius que facen possible l'accés a la documentació, l'Ajuntament donarà tot tipus de facilitats als usuaris i 
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investigadors que demanden la consulta o estudi de la mateixa.  

 

 

 

Queda expressament prohibit l'ús del material donat per la Diputació per a aquest Pla, per a altres finalitats que no siguen els pròpiament 

arxivístics. 

 

CINQUENA.- Mentre l'Ajuntament o una altra Institució supramunicipal no designe personal encarregat de l'arxiu o arxius, i amb la finalitat de 

mantenir el treball efectuat, la Diputació prestarà assessorament i col·laboració necessari als funcionaris municipals perquè continuen els 

treballs d'ordenació i classificació de documents. 

 

SEXTA.- L'Ajuntament haurà de facilitar a la Diputació Provincial, quanta ajuda o assessorament li siga requerit amb vista a definir els 

documents, establir tipologies, determinar sèries, formació d'expedients o altres criteris necessaris per establir una classificació adequada. 

 

SETENA.- El Pla inclou l'adequació, ordenació i organització dels fons documentals des del seu origen de l'arxiu municipal, objecte d'aquest 

conveni, i els possibles treballs d'actualització, seguiment i incorporació a l'inventari dels nous documents que es generen, mentre 

l'organització municipal no dispose de mitjans personals i tècnics per escometre aquesta tasca. 

 

OCTAVA.- Queda expressament reconegut el dret de la Diputació Provincial a proposar quantes publicacions o iniciatives poden sorgir de 

l'estudi d'aquests fons, així com les activitats necessàries per a la difusió dels mateixos.  

 

Així mateix, la Diputació Provincial, podrà reproduir aquells documents que per la seva rellevància o interès històric convinga tindre en el seu 

arxiu, amb la finalitat de facilitar la seva consulta i com a mesura de seguretat en cas de deterioració de l'original. 

  

Prèvia autorització de l'Ajuntament, la Diputació Provincial, podrà disposar dels seus documents, temporalment, amb vista a exposicions, 

activitats didàctiques, reproduccions d'originals per a publicacions, etc. 

 

NOVENA.- El present conveni entrarà en vigor amb caràcter general establerts des del dia de la seva signatura per ambdues parts 

 

Tot això en el marc i de conformitat amb la legislació aplicable, sense perjudici dels acords que en concreció i desenvolupament del present 

conveni resulten precisos o convenients. 

El que en prova de conformitat signen en el lloc i data a dalt indicats." 

 

Després del comentari del conveni de col·laboració, el Ple d'aquest Ajuntament, amb nou vots a favor i 
per tant per UNANIMITAT dels seus membres, ACORDA: 
 
Primer.- L'adhesió al Pla d'Ajudes per a Arxius Municipals de l'Excma. Diputació i aprovació del citat 
Conveni-tipus d'adhesió i col·laboració, que recull totes les Accions que la Diputació posa a la disposició 
de l'Ajuntament a través del citat Pla, així com els compromisos que assumeix el propi Ajuntament. 
 
Segon.- Autoritzar a l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament per a la signatura del mateix, així com de 
quants documents siguen precisos per a la fi pretesa. 
 
Tercer.- Remetre certificació del present acord a l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant als efectes 
procedents. 
 
 
11. AUTORITZACIÓ DEL CONTRACTE ENTRE L'AJUNTAMENT A LCALALÍ I VODAFONE ESPANYA 
S.A.U. 
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Vista la possibilitat de subscriure un contracte amb Vodafone Espanya S.A.U. per instal·lar antena de 
telefonia en la parcel·la nº 375 del polígon 4 d'Alcalalí, on actualment es troba el Eco Parc propietat 
d'aquest Ajuntament, sent la renda del contracte de 3.000 € anuals i devent l'empresa adjudicatària 
pagar l'escomesa elèctrica al Eco Parc que donarà servei tant a l'antena que s'instal·le com a les 
instal·lacions municipals.  
 
Havent donat compte dels dubtes sorgits en la sessió quant a l'impacte que puga tindre i precisant 
l'assumpte d'un estudi en major detall, a proposta de la Presidència es considera retirar l'assumpte de 
l'ordre del dia. 
 
II.- PART INFORMATIVA. 
 
12.- DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PE R L’ALCALDIA DES DE LA 
CELEBRACIÓ DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA. 
 
Per l'Alcaldia es va adonar dels Decrets del nº 137 al 206 de 2.014 emesos per l'Alcaldia, així com de les 
Juntes de Govern de dates 02/07/2014, 16/07/2014, 30/07/2014, 27/08/2014 i 10/09/2014, quedant 
assabentada la Corporació. 
 
 
13.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
a) S'adona de l'escrit presentat per D. Bernardo Ferrer Pastor en el Registre General de l'Ajuntament de 
data 9/07/2014, nº 1.098, en el qual denuncia que s'està realitzant una ocupació il·legal del dipòsit dels 
hereus de Paquita i Catalina Ferrer per aquest Ajuntament, s'han realitzat obres i han omplert el dipòsit 
de trastos, sense el consentiment de cap dels hereus. Indicant que en el termini de 15 dies des del 
lliurament de la seva carta, aporten la documentació necessària per verificar aquest “allanamiento”, en 
cas contrari procedirà a buidar el dipòsit propietat dels hereus, aquest escrit es reprodueix literal: 
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Per aquesta alcaldia i en considerar que l'escrit puga vindre referit al dipòsit d'aigües potables, que 
consta com a propietat de l'Ajuntament d'Alcalalí en el seu inventari de béns, i que està situat al carrer 
Costereta, s'ha donat trasllat de l'escrit del Sr. Ferrer a la Fiscalia dels Jutjats de Denia. 
 
Igualment en considerar-ho d’interes es reprodueix literal l'acord pres pel Ple de l'Ajuntament d'Alcalalí en 
sessió de data 15 de desembre de 1963, en la qual es determina l'import de la indemniztació a Dª 
Francisca i Dª Catalina Ferrer Ferrer, pels terrenys que ocupa el dipòsit ( 74 m2 segons l'inventari de la 
corporació) en la quantitat de 6.000 ptes. Esment a part mereix el que el dipòsit va ser construït per 
l'Ajuntament i per tant de la seua sencera propietat. 
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" Se da cuenta de la conveniencia de determinar el importe del terreno ocupado por el deposito de agua potable, propiedad de Dª 

Francisca y Dª Catalina Ferrer Ferrer, así como el terreno ocupado por la fuente y abrevadero, propiedad de D. Elias Andres Ferrando, 

acordandose, luego de amplia discusión, fijar la imdemnización a satisfacer a Dª Francisca y Dª Catalina Ferrer Ferrer, por el terreno que 

se les ocupo, donde se instalo el deposito de agua potable para abastecimiento del pueblo, en seis mil pesetas, ..." 

 

D'igual manera no és possible determinar la titularitat actual dels terrenys que envolten el dipòsit 
d'aigües potables, fet que tampoc acredita el Sr. Ferrer en presentar el seu escrit, consultada la seu 
electrònica del cadastre s'observa que aquest sòl no esta inclòs en la cartografia cadastral, en el cas 
del dipòsit, tampoc consta en el cadastre la seua tiularitat i els terrenys circumdants no estan donats 
d'alta en el padró de l'IBI, de manera que manquen de valor cadastral, en la següent imatge podem 
apreciar a la cartografia cadastral les zones en blanc que no figuren en l'esmentada cartografia: 
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* Es situa el depòsti dins del circle roig y els terrenys sense cadastrar apareixen amb unes fletxes. 

 

 
a) Per l’alcaldia s'informa de la invitació transmesa a aquest Ajuntament per part del nou retor D. José 
Quadres García, per assistir a l’Eucaristia amb motiu de la seua presa de possessió com a Retor 
d'Alcalalí, el proper dissabte 13 de setembre de 2014 a les 18 hores. 
 
14.- INFORME DE SECRETÀRIA-INTERVENCIÓ REFERENT Al COMPLIMENT DE LA 
COMUNICACIÓ DE L'EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST  DE 2014, CORRESPONENT A 
LA DATA 30/06/2014. 
 
A requeriment d'Alcaldia per Secretaria-Intervenció s'adona de l'informe referent a l'execució 
pressupostària corresponent a la data de 30/06/2014, conforme a l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, 
per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
Aquest informe té el següent resultat: 
 
a) Execució pressupostària del segon trimestre de 2014, a nivell d'estabilitat pressupostària: 
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-Ingressos no Financers: 289.977,45 euros. 
-Despeses no Financeres: 448.451,51 euros. 
-Previssió d’ajust a aplicar al saldo pressupostari previst a final de 2014: 27.652,27 euros. 
-Capacitat/Necessitat de financiació de l’Ajuntament: -130.821,79 euros. La Corporació Local incompleix 
amb  l’objectiu de l’estabilidad pressupostaria. 
 
b)Tanmateix, la informació per a l'objectiu de la regla de la despesa és la següent: 
 
-Despesa computable liquidació pressupostària 2013: 669.677,15 euros. 
-Taxa de referència: 679.722,31 euros. 
-Augments/disminucions: 0. 
-Límit de la regla de la despesa: 679.722,31 euros. 
-Despesa computable previsió liquidació 2014: 198.644,79 euros. 
-Diferencia “Regla de la despesa” i “Despesa Computable Pressupost 2014”: 481.077,52 euros.  
 
La Corporació Local compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. 
 
c) La restant informació subministrada respon al calendari de tresoreria (Recaptació/Pagaments reals i 
benvolguts); Romanent de Tresoreria; i dades de plantilla i retribucions del personal. 
 
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. 
 
15.- MOCIONS NO RESOLUTIVES. 
 
No es van sotmetre. 
 
16.- PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Serer Andrés manifesta que la plaça destinada a aparcament de vehicles de minusvàlids és 
ocupada per les taules dels bars i que s'hauria de mantenir lliure per a la fi al que està destinada, el Sr. 
Alcalde respon que està pendent de regular mitjançant ordenança l'ocupació de les terrasses dels bars i 
que ja es va remetre una proposta en tal sentit a tots els regidors per al seu estudi. 
 
El Sr. Serer Andrés pregunta sobre l'ús per part de les persones que fan classes de música en els 
habitatges dels mestres, si estan constituïts en associació per poder sol·licitar locals públics i quin és la 
seua situació laboral, al que el Sr. Alcalde respon que la iniciativa de facilitar el que hi hagi un 
ensenyament musical en el municipi parteix del propi Ajuntament per mitjà de la regidoria de cultura i que 
els professors que imparteixen les classes pertanyen a l'escola de música de Castell de Castells, 
desconeixent com és la seua relació laboral amb la mateixa, la qual cosa intentarà conèixer. 
 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència va aixecar la sessió, sent les vint-i-tres hores i 
vint minuts, de tot la qual cosa, com a Secretari estenc la present Acta. Dono fe.                        
                           
   L’ALCALDE      EL   SECRETARI 

 
 
 
 
                D. JOSÉ VICENTE MARCÓ MESTRE                   D. JUAN JOSE ABAD RODRIGUEZ 

 


