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En el Saló de Sessions de la Casa Consistorial
d’Alcalalí, sent les veint-i-dos hores del dia nou de
juliol de dos mil quinze, es reuneixen en primera
convocatòria els Sres. Regidors que al marge
s’expressen, baix la Presidència de la Sra. Alcaldessa
Na Maria Isabel Molina Mestre, l’objecte de celebrar
sessión Extra-Ordinària, convocada a tal efecte.

No Secretari
Sr.
Asisten:

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

D. JOSÉ
Na
MARIA
VICENTE
ISABEL MARCO
MOLINA MESTRE
VICENS
Sres. Regidors
Concejales

En JUAN JOSE ABAD RODRIGUEZ
Sr. Secretario
D. JUAN JOSÉ ABAD RODRÍGUEZ

ORDRE

DEL

DÍA

1.- LECTURA I APROVACIÓ SI ESCAU L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Donat compte de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior núm 5/2015, de data 13 de juny de
2015, per part de la Sra. Alcaldessa es pregunta si algú té alguna cosa de manifestar.
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre, portaveu del PP, i manifesta que el seu grup
s'abstindrà i no votarà en contra, ja que estem davant el primer ple de la legislatura i per
considerar que cal donar un vot de confiança al nou govern tot i que en la convocatòria de la
sessió s'incompleix l'article 80 punt 2 del ROF que diu textualment "A la convocatòria de les
sessions s'acompanyarà l'ordre del dia comprensiu dels assumptes a tractar amb el suficient
detall, i els esborranys d'actes de sessions anteriors que hagin de ser aprovats en la sessió
"amb més motiu ja que la petició d'accés als llibres oficials de la corporació efectuada el 19 de
juny de 2015 no hi estava atesa des de l'Ajuntament, impedint-se als regidors l'accés als llibres
electrònics de l'Ajuntament el que denota una total falta de transparència en especial si tenim
en compte que el govern del partit popular en la passada legislatura, si va facilitar aquests
accessos a tots els regidors inclosos els de l'oposició, per mitjà del lliurament de les claus del
programa de gestió electrònica de l'Ajuntament denominat GESTIONA juntament amb un
manual d'ús, segons queda acreditat en l'acta de la sessió celebrada pel ple de la corporació de
data 13 de juny de 2013, on en el punt 11 diu textualment : "Tot seguit es facilita als regidors
pel Sr. Alcalde la clau i un manual per a l'accés informàtic als llibres oficials pels Srs. regidors,
manifestant que es guardi sempre el degut sigil respecte a les dades de les persones que són
coneguts a través d'aquesta informació "
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La Sra. Alcaldessa respon que, vostè ha presentat una sèrie d'escrits a l'Ajuntament demanant
un despatx a les dependències municipals i també tenir accés a una sèrie d'informació. La
petició de despatx se li ha concedit, i pel que fa a la informació que necessiti, pot acudir al
despatx de secretària, on se li facilitarà la documentació que requereixi com a regidor d'aquest
Ajuntament.
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre, portaveu del PP, i respon que no se li ha
contestat al seu escrit sol·licitant accés al registre d'entrada i sortida de l'Ajuntament dins el
termini de 5 dies previst en el ROF. No estem demanant res que nosaltres no facilitéssim quan
érem al govern.
La Sra. Alcaldessa manifesta que se li va contestar en termini, indicant que a causa del treball
que estava duent a terme el govern municipal amb motiu de la celebració de les Festes Locals,
se li facilitaria la informació sol·licitada al més aviat possible.
Posat el punt a votació, l'acta és aprovada amb els vots a favor de la Sra. Maria Isabel Molina
Vicens (Compromís), Alejandro Romà Serer (Compromís), Josep Joan Ramis Ferrer
(Compromís), Bernardo Ferrer Pastor (PSOE) i D. Francisco Miguel Costa Llàcer (EU), i
l'abstenció del En José Vicente Marcó Mestre (PP), Na Beatriz Vicens Vives (PP), Na Maria
José Ferrer Ripoll (PP) i Na Maria Aurora Piera Noguera (PP).
2.- ESTABLIMENT DE GRUPS POLÍTICS I DENOMINACIÓ DE PORTAVEUS.
De conformitat amb el que determina l'art. 23 i següents del R.D. 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, es proposa la constitució de quatre grups polítics, el Grup Compromís, el Grup
Popular, el Grup Esquerra Unida i el Grup Socialista, sent els portaveus dels mateixos Josep
Joan Ramis Ferrer, José Vicente Marcó Mestre, Francisco Miguel Costa Llácer, i Bernardo
Ferrer Pastor respectivament.
Posat el punt a votació, és aprovat per UNANIMITAT dels assistents.
3.- NOMENAMENT DE TRESORER.
Vista la necessitat de designar un Tresorer Municipal, davant la impossibilitat que aquesta
plaça sigui coberta per un funcionari amb habilitació de caràcter estatal, en estar classificada la
Secretaria d'aquest Ajuntament com de classe tercera, en aplicació del que disposa l'art. 18.4
del Reial Decret 1174/1987 de 18 de Setembre, s'informa que mitjançant Decret d'Alcaldia núm
165/2015 de 17 de juny de 2015, es va resoldre nomenar de conformitat amb l'article 21.1 s) de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local com a regidor Tresorer
d'aquest Ajuntament a D. Alejandro Roma Serer.
Es proposa al Ple de la Corporació rellevar al Tresorer Municipal de l'obligació de prestar
fiança, fent constar que tots els membres de la corporació es fan responsables solidaris del
resultat de la seua gestió.
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Posada la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT dels assistents.
4.- CONSTITUCIÓ DE COMISSIONS INFORMATIVES.
A proposta de l'Alcaldia, d'acord amb el que estableix l'article 20.1 de la llei 7/85, es proposa
constituir les següents comissions informatives, formades pels següents regidors:

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Presidenta:

Na Maria Isabel Molina Vicens

Vocals:

En
En
Na
En
En

Alejandro Romà Serer.
José Vicente Marcó Mestre.
Beatriz Vicens Vives.
Francisco Miguel Costa Llàcer
Bernardo Ferrer Pastor.

TAULA DE CONTRACTACIÓ
Presidenta:

Na María Isabel Molina Vicens

Vocalss:

En
En
Na
En
En

Alejandro Romà Serer.
José Vicente Marcó Mestre.
Beatriz Vicens Vives.
Francisco Miguel Costa Llàcer
Bernardo Ferrer Pastor.

Per part de la Sra. Alcaldessa es pregunta si algú té alguna cosa de manifestar.
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre, portaveu del PP, i manifesta que el grup
popular votarà en contra de la proposta atès que les comissions informatives no gaudeixen de
la proporcionalitat que estableix l'article 125 apartat b del ROF que diu "cada comissió estarà
integrada de forma que la seua composició s'acomodi a la proporcionalitat existent entre els
diferents grups polítics representants a la Corporació "
La proposta actual representa una total discriminació al grup popular ja que la representativitat
dels dos grups minoritaris no incideix en el grup de Compromís i si ho fa exclusivament en el
grup popular
Pel que des del grup Popular es considera més encertada la següent proposta, en tenir millor
acomodament en la legislació i ser per tant més justa
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PP
COMPROMIS
PSOE
EU

3
2
1
1
7

La Sra. Alcaldessa respon que en la Proposta que es presenta, s'ha buscat que tots els partits
polítics tinguin la representació més equitativa possible, i que és molt difícil aconseguir una
proporcionalitat total.
Posat el punt a votació, la proposta és aprovada amb els vots a favor de la Sra. Maria Isabel
Molina Vicens (Compromís), Alejandro Romà Serer (Compromís), Josep Joan Ramis Ferrer
(Compromís), Bernardo Ferrer Pastor (PSOE) i D. Francisco Miguel Costa LACER (EU), i els
vots en contra de José Vicente Marcó Mestre (PP), Sra. Beatriz Vicens Vives (PP), Sra Maria
José Ferrer Ripoll (PP) i Sra Maria Aurora Piera Noguera
5.- NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT EN ELS DIFERENTS
ORGANISMES.
De conformitat amb l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, aprovat per RD. 2568/1986, de 28 de novembre, la Corporació, es proposa
el nomenament de representants de la Corporació en els diferents organismes que es
nomenen a continuació:

MANCOMUNITAT VALL DE POP
VOCAL NAT
REPRESENTANT
SUPLENT DEL VOCAL NATO
SUPLENT DEL REPRESENTANT

MARIA ISABEL MOLINA VICENS
ALEJANDRO ROMÁ SERER
FRANCISCO MIGUEL COSTA LLÀCER
BERNARDO FERRER PASTOR

MANCOMUNITAT DE SERVEIS SOCIALS DE LA MARINA ALTA.
VOCAL NAT
REPRESENTANT
SUPLENT DEL VOCAL NAT
SUPLENT DEL REPRESENTANT

MARIA ISABEL MOLINA VICENS
ALEJANDRO ROMÀ SERER
FRANCISCO MIGUEL COSTA LLÀCER
BERNARDO FERRER PASTOR
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MANCOMUNITAT CULTURAL DE LA MARINA ALTA
VOCAL NAT
REPRESENTANT
SUPLENT DEL VOCAL NAT
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE

MARIA ISABEL MOLINA VICENS
ALEJANDRO ROMÁ SERER
FRANCISCO MIGUEL COSTA LLÀCER
BERNARDO FERRER PASTOR.

CONSORCI PEL PROVEÏMENT I SANEJAMENT DE LES AIGUES DE LA MARINA ALTA
REPRESENTANT
SUPLENT

MARIA ISABEL MOLINA VICENS
BERNARDO FERRER PASTOR

COMUNITAT D’ABOCAMENTS DEL RIU GORGOS
REPRESENTANT
SUPLENT

MARIA ISABEL MOLINA VICENS.
BERNARDO FERRER PASTOR.
CONSORCI DE RESIDUS ZONA XV

REPRESENTANT
SUPLENT

MARIA ISABEL MOLINA VICENS.
ALEJANDRO ROMÀ SERER.

CONSORCI D’INCENDIS
REPRESENTANT
SUPLENT

MARIA ISABEL MOLINA VICENS
ALEJANDRO ROMÀ SERER

COMUNITAT DE REGANTS ALCALALI - XALÓ
REPRESENTANT
SUPLENT

MARIA ISABEL MOLINA VICENS
BERNARDO FERRER PASTOR

COMUNITAT DE REGANTS I USUARIS VALL DEL POP
REPRESENTANT
SUPLENT

MARIA ISABEL MOLINA VICENS
BERNARDO FERRER PASTOR
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CEDER AITANA (FEVADER)
REPRESENTANT
SUPLENT

MARIA ISABEL MOLINA VICENS
BERNARDO FERRER PASTOR

FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVINCIES
REPRESENTANT
SUPLENT

MARIA ISABEL MOLINA VICENS
FRANCISCO MIGUEL COSTA LLÀCER

CONSELL ESCOLAR
REPRESENTANT
SUPLENT

MARIA ISABEL MOLINA VICENS
ALEJANDRO ROMÀ SERER.

CONSELL AGRARI
REPRESENTANTE
SUPLENTE

MARIA ISABEL MOLINA VICENS.
BERNARDO FERRER PASTOR.

Pel que fa a aquells consorcis, mancomunitats o altres organismes de nova creació no
previstos en el present acord, el representant serà per a tots ells Sra. Maria Isabel Molina
Vicens.
Posat el punt a votació, la proposta és aprovada amb els vots a favor de la Sra. Maria Isabel
Molina Vicens (Compromís), Alejandro Romà Serer (Compromís), Josep Joan Ramis Ferrer
(Compromís), Bernardo Ferrer Pastor (PSOE) i D. Francisco miguel costa Llàcer (EU), i
l'abstenció del Sr. José Vicente Marcó Mestre (PP), Sra. Beatriz Vicens Vives (PP), Sra Maria
José Ferrer Ripoll (PP) i Sra Maria Aurora Piera Noguera (PP).

6.- PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE L'AJUNTAMENT PLE.
D'acord amb l'article 46.1 de la Llei 7/85, per l'Alcaldia es dóna compte de la proposta de
periodicitat de les sessions ordinàries de l'Ajuntament, que seria trimestral, realitzant-se els
plens el segon dijous dels mesos de març, juny, setembre i desembre, a les 22:00 hores; i
realitzant quants plens extraordinaris fossin precisos.
Per part de la Sra. Alcaldessa es pregunta si algú té alguna cosa de manifestar.
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Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre, portaveu del PP, i manifesta que en aquest
punt el seu grup s'abstindrà en un exercici de coherència, ja que no podem estar en contra d'un
acord que és igual al que defensàvem quan el grup popular era al govern, però tampoc podem
donar el nostre suport a una proposta que ve de de qui en la passada legislatura defensava els
plens bimensuals i vot en contra d'aquesta mateixa proposta, en el que si volem incidir és
donada l'experiència d'aquests anys, en què és possible que a l'hivern les 22:00 resulti un
horari massa intempestiu.
La Sra. Alcaldessa respon que el PP va establir la periodicitat trimestral de les sessions
plenàries, al·legant que d'aquesta manera es donava major agilitat a la gestió municipal, i
nosaltres anem a aplicar el mateix criteri que vostès van defensar anteriorment.
Posat el punt a votació, la proposta és aprovada amb els vots a favor de la Sra. Maria Isabel
Molina Vicens (Compromís), Alejandro Romà Serer (Compromís), Josep Joan Ramis Ferrer
(Compromís), Bernardo Ferrer Pastor (PSOE) i D. Francisco miguel costa Llàcer (EU), i
l'abstenció del Sr. José Vicente Marcó Mestre (PP), Sra. Beatriz Vicens Vives (PP), Sra. Maria
José Ferrer Ripoll (PP) i Sra. Maria Aurora Piera Noguera (PP).
7.- RÈGIM DE RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.
Per l'Alcaldia s'explica la proposta de retribucions als càrrecs de la Corporació en règim de
dedicació exclusiva. Així mateix, dóna compte de la proposta d'indemnitzacions per raó del
servei
Considerant: Que l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, en relació amb l'article 13 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, disposa les
normes legals que són d'aplicació per a la determinació de les retribucions i indemnitzacions als
membres de la Corporació.
Vist l'informe de Secretaria-Intervenció. ES PROPOSA:
1- Aprovar la relació de càrrecs de la Corporació que podran exercir-se en règim de dedicació
exclusiva, fixant la quantia de la retribució que correspon a cada un d'ells, en els termes que es
detallen en el document ANNEX I.
2.- Aprovar les quanties de les assistències per la concurrència a les sessions dels òrgans
col·legiats que han de percebre els membres de la Corporació, excepte els que tinguin
consignat càrrec amb dedicació parcial o exclusiva, en els termes que es detallen en el
document ANNEX II.
3.- Aprovar les normes que han de determinar les indemnitzacions per les despeses
ocasionades a tots els membres de la Corporació per l'exercici dels seus càrrecs, en els termes
que es detallen en el document ANNEX III.
4.- Publicar íntegrament el present acord en el "Butlletí Oficial de la Província" d'Alacant i al
tauler d'anuncis de la Corporació.
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ANNEXE I
RELACIÓ DE CÀRRECS DE LA CORPORACIÓ EN RÉGIM DE DEDICACIÓ
EXCLUSIVA I LA RETRIBUCIÓ CORRESPONENT
CARREC 1

RETRIBUCIÓ
ANUAL 2
Euros

ALCALDESSA (*)

27.866,57 €

PAGUES
EXTRAORDINÀRIES
Euros

RETRIBUCIÓ ANUAL
TOTAL
Euros

4.644,43 €

32.511,00 €

(*) Las actualitzacions seran equivalents a les del personal funcionari.

ANNEXE II
RELACIÓ D’ÓRGANS COL·LEGIATS DE LA CORPORACIÓ
I L’ASSISTÈNCIA PER CONCURRÈNCIA A LES SESSIONS
ÓRGAN COLEGIAT
Ajuntament Ple
Junta de Govern Local
Comissions Informatives i Taula de Contractació

ASSISTÈNCIA
Euros
100
100
100

ANEXO III
NORMES PER A LA DETERMINACIÓ DE LES INDEMNIZACIONS
ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
1.º- En desenvolupament de les referides disposicions s'estableixen les següents normes:
A) Quantia de les indemnitzacions:
− Dia complet 60 €
− Medi Dia 40 €
− Quilometratge 0,30 € / Quilòmetre en vehicle particular.
B) Per tenir dret a rebre indemnitzacions per desplaçaments realitzats en exercici del càrrec,
serà necessària l'autorització expressa de l'Alcaldia per a la realització del servei corresponent.

C) Les despeses independents dels anteriors seran justificats documentalment mitjançant
l'oportuna factura, tiquet, etc.
1
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Per part de la Sra. Alcaldessa es pregunta si algú té alguna cosa de manifestar.
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre, portaveu del PP, i manifesta que en aquest
punt igualment ens anem a abstenir per coherència. El grup popular defensa que qui té una
dedicació ha de tenir una compensació i que l'alcaldia requereix d'una gran dedicació. La
proposta que avui es porta a debat és similar a la que el grup popular va defensar durant dotze
anys. La insignificant diferència amb la proposta actual, que només suposa 137 € mensuals
bruts en la retribució de l'alcaldia ens sembla que no dista molt amb la defensada pel grup
popular. També ens sembla incongruent que es rebaixi més les indemnitzacions per assistència
al ple que a la junta de govern, 40 € respecte al ple i 15 € a la junta de govern. Per tant no
podem votar en contra de la proposta, però tampoc ho farem a favor per l'enorme incoherència
i demagògia de l'equip de govern, ja que com tots sabem en les campanyes electorals i fora
d'elles deien que no es cobraria, i que el sou de l'alcalde era desmesurat i abusiu. Ara
comprovem la veritat; una diferència bruta de només 137 € mensuals i a costa de veure la
dedicació i els resultats de la nova alcaldia. Li donarem el nostre vot de confiança abstenint en
aquest punt i no votant en contra.
La Sra. Alcaldessa respon que demanarà una excedència en el seu treball com a professora
per dedicar-se a l'Alcaldia de l'Ajuntament, però que no començarà a cobrar fins al dia 1 de
setembre, de manera que l'Ajuntament s'estalviarà el sou de l'alcaldia durant tres mesos . El
meu retribució com a alcaldessa serà exactament la mateixa que quan era professora, però
vostè cobrava més que un professor.
Pel que fa a la reducció de les indemnitzacions per assistències a Ple i Junta de Govern, hem
fet una projecció de despeses, i al final de l'any l'estalvi serà significatiu per a l'Ajuntament.
També es preveu un estalvi important en quilometratge i dietes, ja que la despesa que hi havia
durant el mandat del PP era excessiu.
Torna a demanar la paraula D. José Vicente Marcó Mestre, i manifesta que el seu sou estava
més que justificat per la gestió duta a terme en matèries com l'estalvi en recollida
d'escombraries, concessió de subvencions etc ... Pel que fa al quilometratge i les dietes, jo no
podia cobrar dietes perquè tenia dedicació exclusiva, i la despesa en quilometratge cal ja que
cal desplaçar per negociar subvencions.
Conclòs el debat, se sotmet el punt a votació, i la proposta és aprovada amb els vots a favor de
la Sra. Maria Isabel Molina Vicens (Compromís), Alejandro Romà Serer (Compromís), Josep
Joan Ramis Ferrer (Compromís) , Bernardo Ferrer Pastor (PSOE) i D. Francisco miguel costa
Llàcer (EU), i l'abstenció del Sr. José Vicente Marcó Mestre (PP), Sra. Beatriz Vicens Vives
(PP), Sra Maria José Ferrer Ripoll (PP ) i Sra Maria Aurora Piera Noguera (PP).
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8.- CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELEGACIÓ DE ATRIBUCIONS A
LA MATEIXA.

De conformitat amb el que disposa l'article 20.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, en la redacció de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures
per la modernització del govern local, per l'Alcaldia es formula la proposta de constitució de la
Junta de Govern Local, i de delegació de competències, a fi de donar més agilitat a
l'administració municipal
Primer.- Constituir la Junta de Govern Local en aquest Ajuntament.
Segon.- Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions plenàries:
a) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de la
competència plenària.
b) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.
c) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada exercici
econòmic, excedeixi del 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost, llevat de les de
tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada
moment superi el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior- tot això de
conformitat amb el que disposa el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
d) Les atribucions de contractació del Ple respecte dels contractes no atribuïts a l'Alcaldia que
subscrigui l'entitat local, d'acord amb la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
Així mateix, l'adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació i l'adquisició de béns
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, així com les alienacions del patrimoni que
corresponen al Ple.
e) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o
concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
f) Sol·licitar tot tipus de subvencions i ajuts públics a les diferents administracions públiques.
Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, en compliment
del que disposa l'art. 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Tercer.- Les competències que s'exerceixin per delegació seran indelegables.
Quart.- Les delegacions podran ser revocades en qualsevol moment.

Per part de la Sra. Alcaldessa es pregunta si algú té alguna cosa de manifestar.
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre, portaveu del PP, i manifesta en aquest punt
ens anem a abstenir, més que res com en els punts anteriors per coherència. El grup popular
sempre ha defensat que la junta de govern és un instrument que dota d'agilitat a l'administració,
però no cal oblidar que el grup socialista a l'anterior corporació vot en contra d'aquesta mateixa
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proposta, grup al que pertanyia qui hui porta aquesta proposta al ple, recordo el que va dir
aquest grup: "expressa la seua opinió en contra, ja que en un Ajuntament com aquest no és
obligatòria la Junta de Govern Local, sent més transparent que els temes objecte
de delegació s'adoptin en el Ple ". Per tant no hem de votar en contra de la proposta, però
tampoc ho farem a favor per l'enorme incoherència de qui fa la proposta.
La Sra. Alcaldessa respon que el present acord s'adopta aplicant el mateix criteri que va aplicar
en el seu moment el PP, és a dir, donar més agilitat a la Corporació. A més, vostè s'ha tornat
molt transparent de cop i volta, quan abans no ho era.
Torna a demanar la paraula D. José Vicente Marcó Mestre i respon que això és fals, que
sempre ha estat transparent i ha permès l'accés a la Plataforma Gestiona als regidors. No com
vostè, que a més em denega informació com el registre d'entrada i sortida de documents.
La Sra. Alcaldessa respon que l'Ajuntament està obert a tot el poble i s'està donant informació a
tots els veïns. El que se li denega a vostè és l'accés al gestiona, però la informació que
necessite la pot demanar a les dependències de Secretaria i li serà facilitada.
Conclòs el debat, se sotmet el punt a votació, i la proposta és aprovada amb els vots a favor de
la Sra. Maria Isabel Molina Vicens (Compromís), Alejandro Romà Serer (Compromís), Josep
Joan Ramis Ferrer (Compromís) , Bernardo Ferrer Pastor (PSOE) i D. Francisco miguel costa
Llàcer (EU), i l'abstenció del Sr. José Vicente Marcó Mestre (PP), Sra. Beatriz Vicens Vives
(PP), Sra Maria José Ferrer Ripoll (PP ) i Sra Maria Aurora Piera Noguera (PP).
9.- PER L'ALCALDIA ES DÓNA COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL PLE DE
CONSTITUCIÓ.

Per part de la Sra. Alcaldessa es dóna compte dels Decrets 165-184 de 2015, quedant
assabentada la Corporació.
Igualment es va informar per l'Alcaldia als presents del Decret d'Alcaldia núm 181 de 2.015,
nomenant els tinents d'alcalde que s'indiquen a continuació:
1r. D. BERNARDO FERRER PASTOR.
2n. D. ALEJANDRO ROMÀ SERER.
3r. D. FRANCISCO MIGUEL COSTA LLACER
Seguidament es va informar al Ple del Decret d'Alcaldia núm 182 de 2.015, conferint delegacions a
regidors, segons s'indica a continuació:
• Sr. JOSEP JOAN RAMIS FERRER, regidor delegat de Festes i Joventut.
• D. ALEJANDRO ROMÀ SERER, regidor delegat d'Esports, Urbanisme, Comerç i Participació
Ciutadana.
• Sr. BERNARDO FERRER PASTOR, regidor delegat de Medi Ambient, Manteniment i
Conservació i Turisme.
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I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència va aixecar la reunió, a les vint-hores i
cinquanta minuts, estenent per mi el secretari aquesta acta. Dono fe.

Vist i plau
L'ALCALDESSA

EL SECRETARI

MARIA ISABEL MOLINA VICENS

JUAN JOSÉ ABAD RODRIGUEZ
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