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                                                                                                                   SESSIÓN Nº NOU  DE  2.015. 
 
SESIÓN EXTRA-ORDINARIA DE 
L'AJUNTAMENT PLE DE ALCALALÍ, 
CELEBRADA EL DIA VINTI-U DE 
NOVEMBRE DE DOS MIL QUINZE. 
 

Al Saló de Sessions de la Casa 
Consistorial d'Alcalalí, sent les tretze hores 
del dia vint-iu de de  novembre de dos mil 
quince, es reuneixen en primera convocatòria 
els Srs. Regidors que al marge s'expressen, 
sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa Sra . 
Maria Isabel Molina 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. 
 

 
 
 

 
 

O R D R E     D E L    D Í A  
 
 
I.- PART RESOLUTIVA.  
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI ESCAU L'ACTA DE LA SESSI Ó ANTERIOR. 
 
Donat compte de l'esborrany de l'acta de les sessions anteriors núm 7/2015 de data 
2015.09.10, i nº 8/2015, de data 2015.10.15, són aprovades per unanimitat dels 
membres assistents. 
 
2. DESIGNACIÓ MEMBRES MESA ELECTORAL ELECCIONS GENE RALS 20 DESEMBRE 
2015. 
 
 
Per tal de donar compliment al que disposa l'art. 26 de la vigent Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del règim electoral general, per la Sra. Alcaldessa es manifesta als Srs. Corporatius la 
necessitat de realitzar el sorteig per a la constitució de les meses electorals de les eleccions 
generals que se celebraran el proper 20 de Desembre de 2015. Així mateix proposa l'elecció de 
quatre suplents més per cada càrrec, per tal que hi hagi 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 meses electorals, sent els designats i els 
seus càrrecs els següents: 
 
 
 

ASISTENTES 

Sr. Alcalde    

D. JOSÉ VICENTE MARCO MESTRE 

 

Sres. Concejales  

D. LEOPOLDO FERRER RIBES 

Dª ROSA ESPERANZA MONSERRAT FERRER 

Dª. Mª CRISTINA GINER FERRER 

D. VICENTE BUIGES OLTRA 

D. FRANCISCO VICENTE MONTANER CALAFAT 

D. JUAN PASCUAL VICENS MONSERRAT 

D. JOSE ANTONIO SERER ANDRES  

D. FRANCISCO MIGUEL COSTA LLACER 

 

No Asisten:  

 

 

Sr. Secretario  

D. JUAN JOSÉ ABAD RODRÍGUEZ 

ASSISTENTS 

Sra. Alcaldessa    

NA MARIA ISABEL MOLINA VICENS             (Compromís) 

 

Sres. Regidors    

EN ALEJANDRO ROMÀ SERER           (Compromís) 

EN JOSEP JOAN RAMIS FERRER                (Compromís) 

EN JOSÉ VICENTE MARCÓ MESTRE                   (PP) 

NA BEATRIZ VICENS VIVES                                  (PP)   

NA MARIA JOSÉ FERRER RIPOLL                             (PP) 

NA MARIA AURORA PIERA NOGUERA                      (PP) 

EN BERNARDO FERRER PASTOR                   (PSOE) 

EN FRANCISCO MIGUEL COSTA LLÀCER                (EU) 

 

Sr. Secretario  

EN JUAN JOSE ABAD RODRIGUEZ 
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SECCIÓ 1  TAULA    A  
 
 

TITULARS 
 
PRESIDENT 
LUISA OLIVIA VICENS VICENS 
 

 
ELECTOR Nº 
U0472 

 
1.ER  VOCAL 
 
ANGELES TOUS MONLEÓN 

 
ELECTOR Nº 
U0444 

 
2º VOCAL 
VIENTE ORTS MONCHO 
 

 
ELECTOR Nº 
U0339 
 

 
 
 

SUPLENTS  
1º DE PRESIDENT 
ELOY ANDRES PERALES 

ELECTOR Nº 
U0031 

2º DE PRESIDENT 
ESTEBAN SERER ARANDA 

ELECTOR Nº 
U0404 

3º DE PRESIDENT 
MARIA INMACULADA FERRER GINER  

ELECTOR Nº 
U0149 

4º DE PRESIDENT 
ESTHER MARTÍ SALA  

ELECTOR Nº 
U0232 

5º DE PRESIDENT 
JUAN LUIS SERER PONS  

ELECTOR Nº 
U0421 

 
 
 
1º DE 1ER. VOCAL 
JOSEFA MONTANER CALAFAT 

ELECTOR Nº 
U0301 

2º DE 1ER. VOCAL 
MARTA FERRER SESER 

ELECTOR Nº 
U0172 

3º DE 1ER. VOCAL 
GEMA CHESA FERRER  

ELECTOR Nº 
U0087 

4º DE 1ER. VOCAL 
JUAN JOSÉ CANTÓ COSTA  

ELECTOR Nº 
U0062 

5º DE 1ER. VOCAL 
MARIA TERESA RIPOLL CANTO  
 

ELECTOR Nº 
U0373 

 
 
 
1º DE 2º  VOCAL 
JUAN CARLOS MAÑAS GARCÍA 

ELECTOR Nº 
U0227 

2º DE  2º VOCAL 
 SANTIAGO RAUL ROZALEN ALMELA 

ELECTOR Nº 
U0385 

3º DE 2º  VOCAL 
LAURA HERMINIA MIÑO GAITÁN  

ELECTOR Nº 
U0271 

4º DE  2º VOCAL 
 VICENTE BUIGUES CRESPO 

ELECTOR Nº 
U0057 

5º DE 2º  VOCAL 
MARIA REMEDIOS PEDROS VILA  

ELECTOR Nº 
U0345 
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3.- APROVACIÓ PLA EFICIÈNCIA HÍDRICA DEL SERVEI DE PROVEÏMENT 
D'AIGUA. 
 
Vista la Convocatòria per a la concessió de subvencions a favor d'entitats locals de la 
província d'Alacant per a la realització i millora d'infraestructures hidràuliques 
d'abastament i per a la redacció de plans d'eficiència hídrica, publicat en el BOP nº 105 
de 2015.06.03. 
 
D'acord amb la base sisena de la convocatòria, es proposa al ple l'adopció del següent 
acord 
 
ÚNIC.- Aprovar el pla d'eficiència hídrica del servei de proveïment d'aigua, elaborat per 
l'empresa concessionària de la gestió del Servei de proveïment domiciliari d'aigua 
potable. 
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 des 
del grup Popular considerem que el document que hui es porta a aprovació no reuneix 
les característiques que se sol·liciten a la base sisena de la convocatòria, ja que el 
document a més de no venir signat per tècnic competent, i per tant desconèixer el 
redactor del mateix, no té un pla d'actuacions i la seua viabilitat tendent a millorar el 
rendiment de la xarxa, limitant-se a descriure accions en curs o realitzades sense fer 
propostes de futur. D'altra banda aporta un quadre on es conclou que el servei no 
gaudeix d'equilibri financer 32.049,66 € sense aportar documentació o estudi que ho 
acrediti. A més el Pla ha de diagnosticar la viabilitat econòmica del servei cosa que 
tampoc s'inclou en el document. 
 
Per això considerem el document incomplet segons les bases de la convocatòria i a més 
constatem una dada que ens preocupa i és el que el rendiment de la xarxa es situa en el 
64,96%, és a dir tenim unes pèrdues d'aproximadament 1/3 part de l'aigua que surt dels 
dipòsits, motiu més que suficient pel que considerem que el pla d'eficiència hídrica ha de 
contemplar actuacions de futur immediat que permetin disminuir les pèrdues d'aigua 
potable, millorant el rendiment de la xarxa. 
 
Com a conclusió ens abstenim amb la finalitat de no entorpir la petició de subvencions 
que perjudiquin al municipi 
 
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i diu que el Pla d'Eficiència es va presentar amb un 
ofici de l'empresa SEASA i dit ofici si està signat pel tècnic competent. 
És un Pla genèric, però el projecte que es vol presentar suposarà una millora de 
l'eficiència, ja que es va a millorar la desincrustació de l'aigua. 
 
 
Estem d'acord en que el servei és deficitari, motiu pel qual l'empresa concessionària 
demana que es pugin les tarifes als usuaris, però des del govern local no tenim intenció 
de pujar les tarifes als veïns. 
No obstant això, cal que s'aprovi el Pla que es presenta hui per poder demanar la 
subvenció. 
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Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre, portaveu del PP, i manifesta que un 
pla de desincrustació millora la qualitat de l'aigua, però no l'eficiència hídrica ni la 
viabilitat del servei. El pla no compleix amb les bases de la convocatòria. Dóna la 
sensació que l'empresa ha anat a complir amb l'expedient. 
 
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa, i diu que va ser vostè qui va adjudicar la concessió 
del servei d'abastament d'aigua amb l'empresa SEASA. D'altra banda, la desincrustació 
de l'aigua suposarà una millora no només de la qualitat de l'aigua, sinó també de 
l'eficiència hídrica. 
 
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre, portaveu del PP, i manifesta que 
l'adjudicació del servei d'abastament d'aigua es va dur a terme d'acord amb la Llei i 
l'adjudicació va ser aprovada per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa, i diu que no estem d'acord amb el pla prestant per 
l'empresa, i tampoc ens sembla bé que l'empresa concessionària utilitzi la presentació 
d'aquest pla per pressionar i demanar que es pugi la tarifa als usuaris. 
La pregunta que ens hem de plantejar és si volem aprovar el Pla per enviar el projecte 
de desincrustació a Diputació. Considere que el Projecte sí és molt interessant. 
 
Demana la paraula D. Francisco Miguel Costa Llàcer, portaveu d'EU, i diu que una 
solució seria aprovar hui el Pla d'Eficiència i requerir SEASA esmeni les deficiències que 
existeixen en el Pla i en el servei. 
 
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre, portaveu del PP, i manifesta que el 
seu grup es va abstenir ja que el pla no compleix amb els requisits de la convocatòria. 
 
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa, i d'acord amb l'article 92.1 del ROF, proposa al Ple la 
retirada del punt de l'ordre del dia per demanar a l'empresa concessionària l'esmena de 
les deficiències. 
 
El ple acorda la retirada del punt de l'ordre del dia 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). 
 
4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 17/2015. 

Davant l'existència de despeses que no poden demorar fins a l'exercici següent per als 
que no hi ha crèdit en el 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 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. 
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Vist l'informe-proposta de Secretaria, de conformitat amb el que disposa 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.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple per unanimitat dels assistents adopta 
el següent 

ACORD 

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits nº 17/2015, 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 Despesses  

 

Aplicació Pre ssupuest ària  Descripció  Euros  
 22609 

 
 

330 
 
 

Despesses diverses 
en cultura i esport 

3.000,00  
 

212 920 Reparació edificis 
adtció general 

 
5.000,00 

        TOTAL DESPESSES              8.000,00€  

 

Baixes o anulacions en aplicacions de despesses  

Aplicació Pre ssupuest ària  Descripció  Euros  
10000 912 Retribucions Básiques 

órgans de govern 
             -3.000,00 

 
 

22101 161 Aigua                -5.000,00 
 
 

    

    TOTAL DESPESSES PER ANULACIÓ            -8.000, 00€ 
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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-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L'expedient es considerarà 
definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. 

 

5.- APROVACIÓ ESTATUTS I ADHESIÓ AL CONSORCI ESPORT IU MARINA ALTA. 
 
El Consorci Esportiu Marina Alta (CEMA) es va constituir el dia 22 de Gener de 2007, 
amb la vocació de representar i defensar els interessos i necessitats de l'esport a la 
Marina Alta. Dels 33 municipis que conformen la Marina Alta, 20 municipis formen part 
del CEMA, a més de la Mancomunitat La Rectoria. 
 
CEMA aglutina la majoria de municipis i al seu torn té una important experiència avalada 
per més de set anys treballant en la promoció de l'esport i en l'organització d'activitats 
esportives. 
 
Vists els Estatuts del Consorci Esportiu Marina que s'annexen a la present proposta. 
 
Vist que segons els pressupostos del CEMA 2015, l'aportació anual dels municipis entre 
1.001 i 3.000 habitants és de 500,00 Euros. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 109 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, 
 
 de Règim Local de la Comunitat Valenciana i 22.b), 47.2 g) i 87 de la Llei 7/1985, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, es PROPOSA AL PLE l'adopció del següent 
ACORD: 
 
 
Primer.- Aprovar els Estatuts del Consorci Esportiu de la Marina Alta per a la Gestió del 
Deport Comarcal i comprometre a fer una aportació anual de 500,00 Euros. 
  
Segon.- Adherir-se al Consorci Esportiu de la Marina Alta. 
 
Tercer.- Designar la Sra Maria Isabel Molina Vicens i a Alejandro Romà Serer, com a 
representants de la Corporació en el Consorci. 
 
 

ANNEX 
 
 

Estatuts del Consorci Esportiu de la Marina Alta.  
 

Preàmbul.  
 

Els presents estatuts són el fruit de la voluntat comuna i compartida dels municipis i altres entitats 
locals que s’adscriuen, de crear un organisme comarcal, amb personalitat jurídica pròpia, que 
represente els interessos i necessitats de l’esport a la nostra comarca.  
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Aquesta voluntat però, ha tingut un llarg recorregut de consolidació que té els seus orígens l’any 
1994. Després dels Jocs Esportius del curs 1993/94 naix, per part d’alguns responsables 
d’esports de la comarca, la voluntat comuna d’iniciar un procés d’anàlisi i impuls de l’esport des 
de la pròpia comarca. En aquelles primeres reflexions ja es citava la necessitat d’entendre la 
comarca com una gran ciutat que ajudara en les carències de cada poble i unirà aquells aspectes 
que resultaven positius en la convivència entre municipis, ajudara a incrementar-ne la 
participació, racionalitzar els mitjans econòmics, organitzar activitats comarcals en comú, millorar 
la difusió pública de l’esport, etc.  
 
A partir d’aquelles reflexions, naix, el 1994, la Mesa Comarcal de l’Esport Escolar de la Marina 
Alta, que organitza la I Lliga Comarcal la temporada 1994/95. Aquest és el punt de partida de tot 
un seguit d’activitats i events que s’han celebrat en comú: la cloenda de la primera lliga comarcal, 
a Gata de Gorgos el 1995, els primers Mini Jocs Olímpics a Dénia l’any 1995, el primer Cross de 
Nadal a Pedreguer el 1997 o els primers Tradijocs, també a Pedreguer, l’any 1998.  
 

D’aquells anys ençà, no només s’ha continuat en la línia d’organitzar events comarcals sinó 
que això ha anat acompanyat d’una voluntat i un compromís per part dels Regidors d’Esports de 
la comarca d’enfortir-ne els lligams. I aquesta voluntat política té com a punt culminant la creació 
del Consorci Esportiu de la Marina Alta que vol ser tot allò que l’esport comarcal ja és però 
adquirint ara una entitat i personalitat pròpia que permeta avançar més encara en els avantatges 
de la comarcalització de l’esport. Una vegada ja s’ha consolidat el nivell escolar ara, mitjançant el 
Consorci, es pretén arribar a altres àmbits de l’esport comarcal: competicions comunes, activitats 
per a la gent gran, ofertes recreatives i d’oci, projectes comuns d’instal·lacions comarcals, 
programació formativa, etc.  

 
Aquests estatuts i el Consorci Esportiu de la Marina Alta són el punt d’arribada d’un llarg 

procés en el que han participat tècnics i polítics que mereixen el nostre agraïment però, sobretot, 
són l’inici d’una nova etapa per a l’esport a la nostra comarca.  

 
Capítol Primer.- Constitució del Consorci, naturale sa, denominació, domicili social i 

objectius.  
Article 1. Constitució.  
 
1. D’acord amb allò establert a la Llei 7/85 de 2 d’abril; article 87 de la Llei 57/2003, de 
Mesures de modernització del Govern Local; article 110 del Reial Decret Legislatiu 781/ 
1986, pel que s’aprova el text de les disposicions legals existents en matèria de règim local, i 
articles 37 a 40 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, els Ajuntaments de 
Benidoleig, Benissa, Benitatxell, Dénia, El Verger, Els Poblets, Gata de Gorgos, La Vall de 
Laguar, Ondara, Pedreguer, Pego, Ràfol d’Almúnia, Teulada, Xàbia i Xaló i les E.A.T.I.M. de 
Jesús Pobre i La Xara, constitueixen un consorci voluntari per al compliment dels objectius 
que s’estableixen en els presents estatuts.  

 
2. Podran incorporar-se al consorci aquelles entitats públiques o privades que així ho 
decidisquen mitjançant acord dels seus òrgans competents i en els terminis regulats en els 
presents estatuts.  

 
Article 2. Personalitat jurídica i durada.   
 
El Consorci gaudirà de personalitat jurídica pròpia i independent de les entitats que 

l’integren, tindrà plena capacitat jurídica per al compliment dels seus objectius i serà de durada 
indefinida.  

 
Article 3. Denominació i domicili.  
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El Consorci que es constitueix es denominarà Consorci Esportiu de la Marina Alta (CEMA), i 
tindrà el seu domicili social, a efectes de constitució, a Pedreguer, plaça Glorieta de la Creu, 14, 
03750 Pedreguer.  

 
Tot i això, els llocs de celebració de sessions i reunions del Consorci podran ser itinerants i 

quedaran marcats per la convocatòria del President.  
 
Article 4. Objectius.  
 
El Consorci gestionarà el servei d’esports de la Marina Alta exercint les competències que 

sobre l’esmentat servei li siguen delegades pels ens consorciats i segons la legislació aplicable, i 
les que pugués exercir per delegació d’altres administracions públiques.  

 
El CEMA tindrà els següents objectius:  

 
1.   Promoure la constitució d’un organisme amb personalitat institucional i jurídica pròpia que 
agrupe els interessos de tots els pobles de la Marina Alta en matèria d’informació, participació, 
gestió i administració de l’esport comarcal a tots els nivells.  
2.  Unir i gestionar, fins als límits que el propi Consorci marque, els recursos esportius -
humans i materials- per tal de beneficiar als organismes consorciats i al propi Consorci.  
3.  Realitzar les gestions necessàries per tal d’obtenir, de la societat en general i de les 
entitats públiques i privades en particular, els mitjans econòmics i de qualsevol altre caire 
necessaris per finançar les activitats del Consorci i, si és el cas, la gestió del mateix.  
4. Fomentar la participació i relació social desenvolupant programes d’activitats esportives 
dirigides a tots els sectors de la població i de tot tipus (competitiu, recreatiu, educatiu i 
familiar), prioritzant l’esport en edat escolar i en aquells sectors de població més desfavorits.  
5. Obtenir un millor aprofitament, pel bé comú, dels equipaments i instal·lacions esportives 
comarcals, així com dels espais públics i naturals a disposició dels ciutadans de la comarca.  
 
6.  Elaboració i realització de campanyes informatives i divulgatives en matèria esportiva i en 
la promoció     d’hàbits de vida saludables.  
7.  Creació, foment i divulgació d’una imatge corporativa pròpia que represente al Consorci 
com a la unitat de l’esport comarcal.  
8. Promoure les activitats de formació, estudi, investigació, tecnificació, divulgació i debat en 
totes les àrees del món de l’esport. Així com col·laborar amb les institucions docents, 
investigadores i amb les administracions educatives de la Comunitat Valenciana.  
 

9. Qualsevol altre objectiu anàleg als ressenyats. 
 
Article 5. Drets i deures del membres del Consorci.   
 
1. Els membres del Consorci tindran dret:  
a) a rebre qualsevol tipus de servei que el Consorci done, així com a gaudir de tots els 
recursos de formació, informació i participació que gestione.  
b) a nomenar i separar als seus representants en els òrgans del Consorci. 
  
2. Els membres del Consorci estaran obligats:  
a) A contribuir, en la forma que regulen aquests Estatuts, al sosteniment del Consorci i dels 
seus serveis, obres o activitats en els que participe, mitjançant les aportacions que 
corresponguen i dins els terminis que s’assenyalen a tals efectes.  
 
b) Al ple compliment de les normes reguladores del Consorci integrades en els presents 
Estatuts, als reglaments dels serveis o disposicions que es generen i, amb caràcter supletori, 
a les disposicions legals i reglamentàries aplicables a les entitats locals.  
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Capítol Segon.- Òrgans del Consorci.  
 
Article 6. Òrgans de Govern.  
 
1. Els òrgans de govern del Consorci són els següents: 
a) El Consell.  
b) El/La President/a.  
c) Els/Les Vice-Presidents/es.  
d) La Comissió Executiva. 

 
        Article 7. Òrgans tècnics de gestió.  
 

1. Seran òrgans de gestió tècnica del Consorci: 
 

 a) El Coordinador Tècnic. 
 b) La Comissió Tècnica.  

 
 Article 8. El Consell.  
 
 
1. El Consell és el màxim òrgan de govern del Consorci i està integrat per: 
 
a) Els representants de les entitats consorciades, a raó d’un per entitat. En el cas dels 
municipis el representant serà el Regidor/a d’Esports de cada Ajuntament.  
 
b) El Secretari-Interventor, que actuarà amb veu però sense vot.  
 
2. Cada entitat designarà un suplent per a substituir al titular en cas de malaltia o absència 
justificada. El president i els Vice-Presidents del Consorci no podran ser substituïts per 
suplents. 
  
3. Els representants de cada entitat perdran la seua condició quan siguen cessats per 
l’òrgan que els va nomenar.  
 
La durada del càrrec dels representants al Consorci que tinguen la condició de membres 
electes perdran el seu càrrec quan acabe el seu mandat electoral. El termini per nomenar als 
nous representants serà de dos mesos des de la constitució de la corresponent corporació 
després de les eleccions municipals.  
 
Article 9. Competències del Consell.  
 
1. Correspon al Consell en ple fixar les directrius i criteris generals d’actuació per al 
compliment dels objectius del Consorci. Corresponen al Consell en ple les següents 
atribucions:  
a) El control i la fiscalització dels demés òrgans de govern del Consorci.  
b) Acordar la separació forçosa dels membres del Consorci.  
c) L’aprovació de plans d’inversions, execució d’obres i implantació de serveis.  
d) L’aprovació de la proposta de modificació dels estatuts.  
e) La determinació dels recursos propis del Consorci;  
l’aprovació i modificació dels pressupostos; la disposició de despeses en matèria de la seua 
competència quan, per quantia no corresponga a d’altres òrgans de govern, i l’aprovació 
dels comptes. 
f) L’aprovació de les formes de gestió dels serveis.  
g) L’aprovació, si fora el cas, de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball.  
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h) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa del Consorci en matèries de la 
seua competència.  
i) La concertació d’operacions de crèdit.  
j) Les contractacions i concessions de tot tipus i l’adquisició de bens i drets que superen el 
10% dels recursos ordinaris del Consorci. L’alienació de bens i drets del patrimoni del 
Consorci que superen el 10% dels recursos ordinaris del Consorci.  
k) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis, quan no estiguen previstos en els 
pressupostos del Consorci.  
l) Totes aquelles qüestions de, de conformitat amb les normatives vigents en la matèria, 
necessiten d’una majoria especial.  
m) La fixació o modificació de les quanties de les aportacions econòmiques dels membres 
del      Consorci i la seua forma i terminis.  
n) L’elecció del president del Consorci i, en el seu cas, la destitució.  
o) L’elecció dels sis membres de la Comissió Executiva.  
p) La dissolució del Consorci.  
q) Aprovar la memòria anual d’activitats.  
r) Interpretar els presents estatuts i aprovar els reglaments interns i els dels serveis que 
s’oferisquen.  
s) Aquelles no contemplades en aquests estatuts i la legislació de règim local atribuïsca al 
Ple dels ajuntaments.  
t) L’aprovació de noves incorporacions.  
u) Aprovar els components de la Comissió Tècnica. Cada municipi haurà de proposar un 
membre per a formar part d’aquesta Comissió.  
v) Acceptar donacions i llegats a favor del Consorci. 
 
2.Les competències del Consell en ple són indelegables, amb l’excepció de les regulades en 
els apartats h), i), j) i k) del punt 1 d’aquest article, que podran ser delegades a la Comissió 
Executiva. 
  
Article 10. El president.  
 
El president del Consorci serà nomenat pel Consell, d’entre els representants de les entitats 
que componen el Consorci, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels mateixos. Si cap 
candidat obtinguera aquesta majoria, es procediria a una segona volta de votacions on 
resultaria president aquell que obtinga el major nombre de vots.  
 
Article 11. Competències del president.  
 
1. El president tindrà les següents atribucions: 
 
a) Dirigir el govern i l’administració del Consorci. 
 b) Convocar i presidir les sessions del Consell, excepte  
en aquells supòsits previstos en els presents estatuts i en la legislació electoral general, de 
la Comissió Executiva i de qualsevol altre òrgan del Consorci. A més, decidirà els empats 
amb el vot de qualitat.  
c) Representar al Consorci a tots els efectes.  
d) Dirigir, supervisar i impulsar els serveis, activitats i obres del Consorci.  
e) Dirigir la gestió econòmica d’acord amb el pressupost que s’aprove, ordenar pagaments i 
traspassos i rendir comptes; tot això de conformitat amb allò que estableix la Llei Reguladora 
d’Hisendes Locals.  
f) Aprovar, si fora el cas, les ofertes d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla de 
personal aprovats pel Consell. Aprovar les bases per a les proves de selecció de personal i 
per als concursos de provisió de llocs de treball. Així mateix el president seria el cap del 
personal del Consorci, en el cas que n’hi haguera, amb totes les funcions que se’n deriven.  
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g) Nomenar i separar, a proposta de la Comissió Executiva, al Coordinador Tècnic del 
Consorci.  
h) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa del Consorci en les 
matèries de la seua competència.  
i) Les contractacions i concessions quan el seu import no supere el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost del Consorci ni la seua duració siga superior als quatre anys.  
j) L’adquisició de bens i drets quan el seu valor no supere el 10% dels recursos ordinaris del 
Consorci.  
k) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords del Consorci.  
l) El president podrà sol·licitar la presència dels càrrecs directius del Consorci o d’altres 
persones que considere adequades, per a que assistisquen, amb veu però sense vot, a les 
reunions del Consell o de la Comissió Executiva, amb la finalitat d’informar o assessorar en 
relació als assumptes a tractar.  
m) I aquelles que expressament atribueixen les lleis de l’Estat o la Comunitat Autònoma als 
Consorcis i que no s’atribueixen als demés òrgans de govern. 
 

2. Així mateix, correspon al President el nomenament dels Vice-Presidents, que necessàriament 
hauran de ser membres de la Comissió Executiva.  
 
3. El President podrà delegar l’exercici de les seues competències, excepte les de convocar i 
presidir les sessions del Consell i de la Comissió Executiva, decidir els empats amb el vot de 
qualitat i la direcció superior de tot el personal. La separació del servei dels funcionaris, 
l’acomiadament del personal del Consorci i la concertació d’operacions de crèdit haurà de 
comptar amb la majoria de vots de la Comissió Executiva.  
 

Article 12. Els Vice-presidents.  
 

1. Existiran dos Vice-Presidents nomenats, respectivament, Vice-President primer i Vice-
President segon del Consorci. Els Vice-Presidents substituiran, per ordre, al president en els 
casos d’absència, vacant, malaltia o abstenció legal o reglamentària.  
2. A més de substituir al president en els supostos indicats, els Vice-Presidents exerciran pel 
delegació del president les funcions que aquest els encomane.  
 

3. Els Vice-Presidents seran escollits d’entre els membres de la Comissió Executiva. 
 
Article 13. La Comissió Executiva  

 
La Comissió Executiva estarà formada per:  
a) El president.  
b) Els dos Vice-Presidents.  
c) El tresorer.  
d) Tres vocals.  
e) El Secretari-Interventor, que actuarà amb veu però sense vot.  
 
Article 14. Competències de la Comissió Executiva  
 
La Comissió Executiva, com a òrgan derivat del Consell pretén ser un coordinador àgil i fluid 
del Consorci, i tindrà les següents atribucions:  
a) Preparar els plans i programes d’actuació de cada exercici.  
b) Informar el projecte de pressupost i els comptes anuals.  
c) Proposar a la presidència el nomenament dels dos Vice-Presidents d’entre els seus 
membres.  
d) Proposar a la Presidència el nomenament del Tresorer.  
e) Proposar a la Presidència el nomenament i la separació del Coordinador Tècnic.  
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f) Impulsar l’acció del Consorci i el compliment dels seus objectius i finalitats; dirigint, 
impulsant i supervisant els serveis que preste.  
g) Les contractacions i concessions que no superen el 10% dels recursos ordinaris del 
Consorci.  
h) Aprovar els projectes d’obres i serveis, sempre que aquests figuren en el pressupost 
anual.  
i) L’adquisició de bens i drets quan el seu valor no supere el 10% dels recursos ordinaris 
del Consorci. 
j) Proposar al Consell l’aprovació dels reglaments de règim intern.  
k) Proposar al Consell la signatura de concerts, convenis  
o acords amb altres entitats públiques o privades.  
l) I aquelles que expressament li deleguen el President i el Consell en ple. 
 
Article 15. El Secretari-interventor.  
 

1. El secretari dels òrgans del Consorci serà designat pel Consell en ple.  
2.El secretari podrà delegar les seues funcions en un o més secretaris delegats, que seran 
nomenats pel Consell a proposta del secretari. Els secretaris delegats podran exercir les funcions 
amb responsabilitat pròpia.  
 
3. El nomenament de secretari podrà recaure en personal de la plantilla del Consorci o en 
funcionaris propis dels ens consorciats.  
4.El secretari assistirà, amb veu però sense vot, a les sessions dels òrgans del Consorci i 
exercirà, ell mateix o mitjançant els secretaris delegats, les funcions que li atribueix la legislació 
de règim local.  
 

Article 16. El Tresorer.  
 

1.El tresorer serà nomenat pel president.  
2. Les funcions del tresorer seran:  
 
a) La gestió dels fons, valors i efectes del Consorci.  
 

b) La realització dels cobraments i pagaments que corresponguen als fons i valors de 
l’entitat. Per a la realització de pagaments serà necessària la signatura del president, el 
tresorer i el Secretari-Interventor o persona en qui delegue.  
 
c) L’organització de la custòdia dels fons, valors i efectes, de conformitat amb les directrius 
assenyalades per la Comissió Executiva. 
 
d) L’execució, conforme a les directrius del Consorci, de les consignacions en entitats 
bancàries.  
e) La formació dels plans i programes de tresoreria per tal de garantir la disponibilitat 
dinerària del Consorci per a la satisfacció de les seues obligacions, atenent a les prioritats 
legalment establertes i conforme a les directrius del Consell.  
f) Ser el cap dels Serveis de Recaptació. 
 
 Article 17. La Comissió Tècnica.  
 

1.La Comissió Tècnica és un òrgan d’informe, proposta i assessorament dels òrgans del 
Consorci que estarà formada pels tècnics d’esports de les entitats consorciades a raó d’un per 
entitat. Aquells municipis que no disposen d’aquest tècnic podran designar a un representant per 
a la Comissió. Tots els membres de la Comissió Tècnica ho seran quan així ho aprove el Consell 
el ple.  
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2.La Comissió Tècnica tindrà les competències i funcions que expressament li atribuïsca el 
Consell en ple.  
3. La Comissió Tècnica es reunirà, almenys, sis vegades a l’any i els seus informes i propostes 
s’adoptaran, en qualsevol cas, per majoria. Per tal de constituir-se de forma vàlida serà 
necessària l’assistència d’almenys la meitat més un dels seus membres en primera convocatòria 
i en segona convocatòria siga quin siga el nombre d’assistents.  
4.El president del Consorci, o persona en qui delegue, podrà assistir, sempre que ho considere, a 
les reunions de la Comissió Tècnica.  
5. La Comissió Tècnica podrà proposar a la Comissió Executiva la creació de subcomissions de 
treball amb objectius determinats.  
 

Article 18. El Coordinador Tècnic.  
 
El Coordinador Tècnic serà nomenat pel President del Consorci a proposta de la Comissió 
Executiva. El Coordinador serà escollit d’entre els membres que componen la Comissió 
Tècnica.  
 
Article 19. Funcions del Coordinador Tècnic.  

 
 El Coordinador Tècnic del Consorci tindrà les següents funcions:  
1. Coordinar el funcionament del Consorci en els seus aspectes tècnics.  
2.Col·laborar amb la Comissió Executiva en l’exercici de les funcions d’elaboració i execució 
dels plans i programes aprovats i de direcció, control i supervisió dels serveis.  

 
3.Dirigir, juntament amb la Comissió Tècnica, la redacció de la memòria anual d’activitats.  
4. Dirigir el funcionament de la Comissió Tècnica i coordinar la tasca dels tècnics en els 
projectes del Consorci.  
5.Totes aquelles funcions que, d’acord amb el seu càrrec, li encomanen els òrgans de 
direcció del Consorci. 
 
Capítol Tercer.- Personal al servei del Consorci.  
 
Article 20. Naturalesa.  
 
Per al compliment dels seus objectius i la prestació dels serveis que té encomanats, el 
Consorci, amb càrrec als seus pressupostos i conforme a la plantilla i relació de llocs de 
treball inclosos, podrà disposar de personal propi.  
 
El personal que contracte el Consorci, fixe o temporal, ho serà en règim laboral, regint-se 
pel que fa a la selecció i nomenament per allò establert per aquest tipus de personal en 
aquests estatuts i en la legislació d’aplicació per a l’accés a la funció pública. En cas de 
nomenament de Secretari-Interventor i altres càrrecs que necessàriament han de recaure en 
personal funcionari i d’habilitació nacional es complirà allò previst en la legislació vigent en 
la matèria. Pel que fa a la resta de condicions de treball, seguiment i extinció dels 
contractes, es regirà per la legislació laboral que li siga d’aplicació.  
 
Article 21. Plantilla de treballadors.   
 
La plantilla del Consorci es fixarà anualment pel Consell en ple en document annex als 
pressupostos.  
 
Article 22. Nomenaments.  
 
Els nomenaments de personal fets pel Consorci no permetran adquirir als interessats la 
condició de funcionaris de carrera de les administracions públiques integrades en el mateix. 
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Article 23. Serveis prestats pel personal dels muni cipis consorciats.  
 
Els serveis que el personal dels ens públics realitze per a funcions del Consorci s’entendran 
amb càrrec a les retribucions pròpies del seu Ajuntament.  
 
El Consorci podrà acordar, en tot cas, la retribució al personal dels ens consorciats pels 
serveis concrets o extraordinaris que preste fora de la seua jornada de treball en l’entitat 
respectiva. Aquestes retribucions extraordinàries serien amb càrrec als pressupostos del 
Consorci.  
 
Les retribucions rebudes del Consorci pels conceptes assenyalats seran compatibles, en tot 
cas, amb les rebudes per l’entitat consorciada corresponent.  
 
Capítol Quart.- Règim de funcionament.  
 
Article 24. Règim de sessions.  
 
El Consell celebrarà sessió ordinària, com a mínim, tres vegades a l’any i la Comissió 
Executiva, almenys, sis a l’any, en els dies, lloc i hores que a tal efecte s’indiquen.  
 
Se celebrarà sessió extraordinària quan ho decidisca el President o quan ho sol·liciten una 
quarta part, almenys, del nombre legal de membres del respectiu òrgan col·legiat. En 
aquest cas la celebració de la sessió no podrà demorar-se més d’un mes des de que fora 
sol·licitada i la convocatòria haurà de fer-se en els quatre dies següents a la petició.  
 
Article 25. Convocatòria i ordre del dia.  

 
Les sessions les convocarà el President amb un mínim de cinc dies d’antelació, excepte 
aquelles extraordinàries amb caràcter d’urgència.  
A la convocatòria s’indicarà l’ordre del dia corresponent.  
El Consorci celebrarà les sessions en el lloc que indique la Presidència en la convocatòria.  
 
Article 26. Quòrum per a la celebració de les sessi ons.  
 
El quòrum necessari per a la vàlida celebració del Consell serà de la meitat més un dels 
seus membres, en primera convocatòria. En segona convocatòria el quòrum mínim exigit 
serà la tercera part del nombre legal de membres.  
Per a la vàlida celebració de les Comissions Executives el mínim seran quatre assistents.  
No podrà celebrar-se cap sessió sense la presència del President i del Secretari o d’aquells 
que legalment els substituïsquen.  
 
Article 27. Adopció d’acords.  
 
Els acords es pendran per majoria simple dels membres presents. Tot i això, serà 
necessària la majoria absoluta del nombre legal de membres del Consell del Consorci per a 
la presa d’acords en les següents matèries:  
a) proposta de modificació dels Estatuts del Consorci.  
b) incorporació de nous membres al Consorci.  
c) informe de dissolució del Consorci, conforme a l’article 41 dels presents Estatuts.  
d) separació dels membres del Consorci.  
Tot això més les majories exigides per a la presa de determinats acords segons les 
disposicions legals o els presents Estatuts.  
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No es podran prendre acords en les sessions ordinàries sobre temes que no figuren a 
l’ordre del dia de la convocatòria, excepte aquells declarats d’urgència amb el vot favorable 
de la majoria del Consell o la Comissió Executiva.  
 
Article 28. De la constància dels actes i acords .  
 
De cada sessió, aquell que actue com a secretari haurà d’alçar acta en la que farà constar 
el lloc, la data i l’hora en que comença i acaba la sessió, el noms i qualitat dels assistents, 
els assumptes tractats, els acords adoptats i l’expressió dels vots.  
 
L’acta, aprovada en la sessió següent, serà subscrita pel secretari amb el vist-i-plau del 
President i serà arxivada, amb les degudes garanties de seguretat, per formar part del 
llibre d’actes del Consell i la Comissió Executiva, que es guardaran separadament.  
 

 
En allò no previst en els presents Estatuts, regirà allò establert en la legislació de règim local 
referit a la celebració de sessions d’òrgans col·legiats i la presa d’acords.  
 
Capítol Cinquè.- Règim financer.  
 
Article 29. Recursos del Consorci.  
 
 Els ingressos propis del Consorci són:  
a) Els productes i rendes del seu patrimoni.  
b) Les aportacions econòmiques anuals dels seus membres.  
c) Les subvencions i aportacions voluntàries d’altres entitats públiques o privades i de 
particulars.  
d) Els beneficis que obtinga de les activitats pròpies de la institució.  
e) Qualsevol altre recurs que li fora atribuït.  
 
Article 30. Pressupost.   
 
El Consorci crearà, per a cada exercici, un Pressupost anual amb totes les despeses i 
ingressos del mateix.  
 
Article 31. Formació i aprovació del pressupost.   
 
Dins de l’últim trimestre de cada any, el President crearà el projecte de pressupostos, tenint 
en compte els criteris de la Comissió Tècnica i del seu Coordinador, i el sotmetrà a 
l’aprovació de la Comissió Executiva primer i del Consell en últim terme.  
El Pressupost haurà d’aprovar-se pel Consell abans de la fi del tercer trimestre de l’any. Cas 
d’esgotar-se aquest termini sense el pressupost aprovat, els crèdits inicials autoritzats en el 
pressupost anterior es consideraran automàticament prorrogats fins l’aprovació del nou.  
 
Article 32. Execució del pressupost.  
 
Les ordres de despeses i pagaments i el reconeixement dels ingressos s’ajustarà a les 
disposicions del pressupost anual.  
 
Article 33. Ingressos i pagaments.  
 
1. El cobrament dels drets derivats de les activitats pròpies del Consorci correspondrà al 
Tresorer. La confecció i pagament de les nòmines, en cas d’haver-ne, correspondria al 
President.  
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2. Per a la distribució i fixació de les quotes anuals necessàries per al manteniment del 
Consorci, el Consell haurà de seguir criteris d’equitat i equilibri entre els seus membres. 
Aquests criteris també hauran de seguir-se quan es tracte d’aportacions que corresponguen 
a serveis o activitats concretes del Consorci, sense perjudici que es puguen tenir en compte 
altres circumstàncies derivades de la pròpia activitat o servei.  
3. Les aportacions dels membres hauran d’ingressar-se a la tresoreria del Consorci en la 
forma i termini de temps que el Consell haja establert.  

 
Un cop finalitzat el termini de pagament de les quotes, si cap membre no haguera efectuat el 
pagament, el President procedirà a requerir formalment l’ingrés de la quota pendent, 
concedint un últim termini de trenta dies. 

 
Finalitzat aquest últim termini, el President podrà sol·licitar de les administracions central, 
autonòmica o provincial la retenció de l’import de les quotes pendents amb càrrec a les 
quantitats que per qualsevol concepte aquestes administracions hagen d’abonar al membre  
 
 
deutor. L’import retingut serà ingressat per l’administració corresponent a la caixa del 
Consorci.  
 
A tal efecte, en aquests Estatuts, les entitats membres del Consorci faculten expressament a 
aquestes administracions a procedir a la compensació, retenció i abonament al Consorci de 
la quantitat corresponent.  
 
4. La disposició dels fons situats en els comptes corrents del Consorci, requerirà la signatura 
conjunta i mancomunada del President, el Tresorer i el Secretari-Interventor o persona en qui 
delegue. No obstant això, el President podrà delegar la signatura en els Vice-presidents en 
cas d’absència o necessitat manifesta.  
5. Totes les factures i despeses que es generen hauran d’estar signades per la persona que 
les haja ordenades previ al seu reconeixement i pagament.  

 
Article 34. Patrimoni del Consorci.  
 
Formen el patrimoni del Consorci els bens, drets i accions que li pertanyen o li siguen 
adscrits pels ens consorciats.  
Amb allò que siga d’aplicació en aquesta matèria hi regiran les normes de legislació local.  
El President i el Secretari-Interventor hauran de formar l’inventari de tots els bens, accions i 
drets del Consorci i sotmetre’l a l’aprovació del Consell en ple.  
 
Article 35. Règim jurídic del bens.  
 
1. Els bens que els ens consorciats adscriguen al Consorci per al compliment de les funcions 
d’aquest, conservaran la qualificació jurídica original, sense que el Consorci n’adquirisca la 
propietat. i tenint-los que utilitzar únicament per als fins de la seua cessió.  
2. Els bens que adquirisca el Consorci amb càrrec als crèdits pressupostats, tindran la 
qualificació jurídica que corresponga segons la seva naturalesa i destí.  

 
Capítol Sisè.- Règim jurídic.  
 
Article 36. Normativa aplicable.  
 
El règim jurídic dels actes i acords dels òrgans de govern del Consorci s’ajustaran a la 
normativa de la legislació local aplicable en cada matèria, sense perjudici de les peculiaritats 
establertes en els presents estatuts.  
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Article 37. Impugnació dels actes.  
 

1.Contra els actes administratius i disposicions generals dels òrgans del Consorci, els 
interessats podran interposar recurs contenciós administratiu, segons allò disposat a 
l’ordenament jurídic vigent. Tot això sense perjudici que els interessats puguen Formular 
recurs de reposició, en la manera, temps i forma que estableix la legislació bàsica de 
procediment administratiu local, davant l’òrgan de dictaminà l’acte impugnat.  
 
2. Contra els actes no subjectes al dret administratiu, adoptats pel òrgans del Consorci, els 
interessats podran adoptar les accions que corresponguen davant els tribunals de justícia 
d’acord amb allò que disposa l’ordenament jurídic.  
 
Capítol setè. Modificacions estatutàries.  

 
Article 38. Modificacions dels estatuts.  

 
 

La proposta de modificació dels estatuts a instància de qualsevol dels membres consorciats 
serà sotmesa al Consell, que la farà seua si obté la majoria absoluta dels nombre legal de 
membres consorciats. Si es donara aquest cas, el President, en el termini de 10 dies, ho 
haurà de comunicar a tots els ens consorciats que tindran un màxim de tres mesos per 
adoptar un acord sobre la proposta realitzada. Finalment s’entendrà acceptada la modificació 
si obté la majoria absoluta legal en el Consell que a tal efecte es convoque.  
 
Article 39. Incorporació de nous membres.  
 
1. Les entitats, públiques o privades, interessades a incorporar-se al Consorci ho hauran de 
comunicar per escrit al President, qui ho comunicarà en el termini de quinze dies a cada 
entitat consorciada.  

 
2. La incorporació de nous membres requerirà un acord, expressat a la Presidència per la 
majoria de membres, en el termini màxim de tres mesos des de la comunicació de sol·licitud. 
Després haurà de ser aprovada per la majoria absoluta legal dels membres del Consorci en 
el Consell que a tal efecte es convoque.  

 
3. La incorporació de nous membres serà efectiva tal i com s’indique en l’acord del Consell. 
 
Article 40. Separació de les entitats consorciades.   
 
1. Les entitats consorciades podran separar-se voluntàriament del Consorci, comunicant-ho 
al Consell ple. El sol·licitant cessarà com a membre del Consorci sempre que haja complit 
amb les seues obligacions i compromisos assumits abans de la fi de l’exercici en que 
sol·licita la separació.  
2. Així mateix, amb el vot favorable de la majoria absoluta del Consell, podran ser separats 
del Consorci aquells que incomplisquen de forma clara i notòriaes seues obligacions com a 
membres, realitzen activitats que perjudiquen la imatge o el desenrotllament del Consorci o 
inclumpisquen les seues obligacions econòmiques.  

 
En ambdós casos es procedirà a la liquidació dels seus drets i obligacions conforme a les 
normes previstes per a la dissolució del Consorci.  

 
Capítol vuitè.- Dissolució i liquidació del Consorc i i dret supletor i.  
 
Article 41. Dissolució del Consorci.  
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Correspondrà als ens consorciats resoldre sobre la dissolució del Consorci, previ informe del 
Consell en ple.  
 
La proposta de dissolució, formulada per algun dels seus membres, haurà de ser informada 
pel Consell en el termini d’un mes. L’informe adoptarà la forma d’acord i serà comunicada 
pel President, juntament amb la proposta de dissolució, als ens consorciats, que hauran de 
pronunciar-se en el termini màxim de tres mesos.  
Es procedirà a la dissolució del Consorci quan així ho acorden la majoria absoluta legal dels 
membres. Aprovada la dissolució, es procedirà a la liquidació dels actius i passius 
consorcials per part de la Comissió Executiva.  
 
Article 42. Liquidació del Consorci.  
 
Satisfetes totes les obligacions pendents amb els ens consorciats, entitats públiques, 
privades i particulars, el restant líquid es repartirà entre els membres integrants en el 
moment de la dissolució en proporció directa a les aportacions que els mateixos hagen 
realitzat al Consorci durant la seua duració. En tot cas, revertirà en els consorciats els bens 
adscrits per cadascun d’ells.  
Les pèrdues resultants de la liquidació realitzada, es cobriran entre els ens consorciats en 
proporció directa a les aportacions que s’hagen realitzat.  
 
Article 43. Dret supletori.  
 
En allò no previst en aquests estatuts, s’estarà en allò dispost a l’ordenament jurídic 
aplicable a l’Administració Local.  
Disposició addicional.  
En el termini màxim de dos mesos des de la vigència dels presents estatuts, es designaran 
els representants de les entitats consorciades.  
Designats els membres, en el termini màxim d’un mes se celebrarà la sessió constitutiva del 
Consorci, actuant com a President el membre de major edat i com a Secretari el de 
l’Ajuntament que aculla aquesta primera sessió. En aquesta, es procedirà a l’elecció del 
President i dels membres de la Comissió Executiva.  
 
Disposició final.  
 
Els presents estatuts entraran en vigor passats qui nze dies des de la publicació del 
seu text definitiu al butlletí oficial de la provín cia.  
 

Després de la lectura de la Proposta, pren la paraula el Sr. Regidor D. Alejandro Romà Serer i 
exposa que el CEMA és un consorci que s'encarrega de fomentar l'esport a la Comarca de la 
Marina Alta a través de l'organització d'esdeveniments esportius. Molts municipis veïns com 
Murla o Llíber s'han adherit i creiem que és bo per Alcalalí formar part del Consorci. 

 
Sotmesa la Proposta a votació, aquesta s'aprova per UNANIMITAT dels assistents. 

 
6.- MOCIÓ SOBRE LA SITUACIÓ DE LA SANITAT EN LA MAR INA ALTA.  
 
M O C I Ó  Que presenta Josep Joan Ramis Ferrer, portaveu del grup municipal Compromís per 
Alcalalí, en nom i representació del mateix, mitjançant el present escrit, i en ús de les atribucions 
que li confereix ia l'empara del que estableix la Llei 7/1985 , de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local i de conformitat amb l'article 97.3 del Reial Decret 2568/1986, de 29 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals , eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i aprovació, la següent MOCIÓ 
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És conegut per totes i tots que la situació de la sanitat a la nostra comarca podria ser molt 
millorable.  
 
Entenem que el primer pas per millorar la situació a la Marina Alta passa per rescatar aquest 
tipus de gestió de la sanitat i retornar-la a mans públiques. El model de gestió privada ha 
demostrat no ser eficient, eficaç, ni efectiu per als veïns i veïnes de la nostra comarca, tal com 
assenyala l’últim informe de setembre del Síndic de Greuges, José Cholbi. 

Lamentablement  podem comprovar a diari l'incompliment del plec de condicions de la 
concessionària, Marina Salut, on podem citar els següents expemples: 

  La falta de compliment en els horaris d'atenció dels consultoris comarcals, en els que s'han 
donat casos de consultoris tancats fins a tres mesos acumulats. 

 L'incompliment de l'execució d'obres d'alguns centres de salut comarcals. 

 La no substitució dels professionals de l'Hospital Comarcal per vacances, baixes, jubilacions, etc. 

 L'afinament dels pacients en urgències. 

 L'increment del temps d'espera. 

 Retards en la realització de proves i informes en el Servei de Radiodiagnòstic per no cobrir les 
baixes de personal, que va originar que a principis d'estiu hi haguera més de 2.000 proves 
pendents d'informe sols a l'hospital, sense contar les d'atenció primària. 

 Les ecografies es realitzen, habitualment, per personal fora de la regulació legal. 

 Continuem sense Unitat de Salut Mental Infantil i Adolescent (USMI-A), en contra de les 
recomanacions del Síndic de Greuges. 

 L'incompliment del codi IAM (Infart Agut de Miocardi), per no realitzar angioplàsties cinc dies a la 
setmana sinó dos.  

  Sense codi ICTUS. 

 Manca d'especialistes en moltes àrees. 

 Baixa taxa de traspassos de pacients crònics a l'HACLE de la Pedrera, estant per sota 
d'hospitals d'altres comarques. 

  Males condicions de treball dels treballadors 

És per tot això que, 

En Josep Joan Ramis Ferrer, portaveu del Grup Polític Municipal Compromís per Alcalalí de 
l’Ajuntament d’Alcalalí, presenta al Ple les següents propostes d’acord: 
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ACORDS 

 

 1.Exigir a la Generalitat un sistema sanitari universal, públic, gratuït, equitatiu, de qualitat i 
adequadament finançat. 

 2.Sol·licitar a la Generalitat Valenciana recuperar la concessió sanitària incorporant el nostre 
sistema a la gestió totalment pública. 

 3.Sol·licitar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que, mentre no es recupere la 
concessió sanitària per a la gestió totalment pública, exigisca i comprove que Marina Salut 
ofereix i compleix tots els serveis dels plecs de condicions. 

 4.Extendre aquesta moció a la resta de municipis de la comarca per tal de fer extensa aquesta 
iniciativa en la resta de poblacions de la nostra comarca. 

 5.De la present moció es donarà trasllat a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, als 
ajuntaments de la Marina Alta i als grups parlamentaris de les Corts. 

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 des 
del grup popular no entrarem en el debat de si és més convenient una gestió pública o 
privada, de vegades el més convenient pot resultar una o altra o bé la fórmula de gestió 
publicoprivada. Això ho ha de considerar l'administració que té la competència en el 
servei, en aquest cas la GVA, buscant donar un servei de qualitat i amb uns costos 
òptims. 
 
Tenim casos pràctics en el municipi com la gestió de l'aigua potable o la de recollida 
d'escombraries que la tenim encomanada a una empresa privada, quan podria ser el 
desig de molts el que el servei fos públic, però de vegades raons de capacitat tècnica o 
econòmica fan inviable la prestació directa del servei. 
 
Pel que si estem totalment d'acord amb la moció és que l'administració que té les 
competències, ha de vetllar perquè el contracte es presti amb total compliment del 
mateix i es doni un servei de qualitat a la població, la GVA ha de vigilar i fer complir el 
contracte, així com l'Ajuntament s'ha d'ocupar de les seues competències i totes les 
administracions treballar per al ciutadà. 
 
Per això el grup popular donés suport a aquesta moció i totes tendeixin a millorar els 
serveis que al ciutadà se li presten. 
 
A continuació demana la paraula D. Bernardo Ferrer Pastor, portaveu del PSOE, i diu 
que com a representant del PSOE votarà a favor d'aprovar la Moció, ja que aquesta va 
néixer del PSOE, i més s'ha d'aplicar no només a la Marina Alta, sinó en tot Espanya i al 
Món. 
 
Sotmesa la Moció a votació, és aprovada per unanimitat dels assistents. 
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7.-MOCIÓ PER A LA  ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.  
 
M O C I Ó N Que presenta D. Josep Joan Ramis Ferrer, portavoz del grupo municipal 
Compromís per Alcalalí, en nombre y representación del mismo, mediante el presente 
escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere y al amparo de lo establecido por la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de conformidad 
con el artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, eleva al Pleno de la Corporación para su debate y aprobación, la 
siguiente MOCIÓN: 
 
El 25 de novembre va ser declarat Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència 
contra les Dones per l'Assemblea General de Nacions Unides el 17 de desembre de 
1999 i ha de sevir per visibilitzar aquesta forma específica de violència, així com per a 
actuar amb la finalitat d’aconseguir la seua desaparició. 

La violència de gènere és fruit de les desigualtats socials que fan a les dones 
vulnerables. Malgrat les reiterades declaracions en contra d’aquesta violència, els 
assassinats que se’n deriven no disminueixen, així com tampoc les xifres de les 
agressions que tenen consideració de delicte penal. És necessari que les institucions 
públiques manifesten el seu rebuig a la violència cap a les dones i que les seues 
declaracions es facen realitat cada dia amb la coherència de les accions. 
  Segons l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, a l’Estat Espanyol  
més d’una de cada cinc dones majors de 15 anys (22%) ha patit violència física o sexual 
per part de la seua parella i menys d’una cinquena part ho ha denunciat. Any rere any 
les xifres es repeteixen i la violència masclista és la primera causa de mort prematura 
entre les dones, el masclisme mata i ha de ser una qüestió política de primer ordre. 

L'Observatori de Violència de gènere del Consell General del Poder Judicial ha 
fet una seriosa advertència: els ajustaments són responsables que moltes dones retiren 
la denúncia, ja que es troben en una situació de desprotecció que l’actuació municipal 
podria compensar. La manca d’una implicació responsable dels ajuntaments en les 
polítiques d’igualtat posa en situació de risc moltes dones. És per això que malgrat les 
declaracions de rebuig, aquesta violència també és exercida des de les mateixes 
institucions quan abandonen el deure a garantir el dret a una vida digna de tota la 
ciutadania, de totes les ciutadanes. 

És molt reocupant el grau de presència de la violència contra les dones entre 
joves i adolescents, que mantenen perfils de submissió i cels, i ens indica  que no estem 
anant per on cal en educació i prevenció. Cal denunciar la LOMQE (Llei Orgànica de 
Millora de la Qualitat de l’Ensenyament) que elimina els valors coeducadors.  
 
És per tot això que, 
 
En Josep Joan Ramis Ferrer, portaveu del Grup Polític Municipal Compromís per 
Alcalalí de l’Ajuntament d’Alcalalí, presenta al Ple les següents propostes d’acord: 
 

1.- Fer arribar  a les diverses administracions de la Generalitat i de l’Estat la nostra 
preocupació per l’abandonament d’actuacions públiqu es per protegir les víctimes 
de la violència de gènere i demanar que consideren la violència de gènere un tema 
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d’Estat, d’entre els problemes més greus i urgents a resoldre. Que assignen els 
recursos pressupostaris adients perquè la lluita siga efectiva i que aquests no poden ser 
disminuïts per cap motiu, ja que amb la situació de crisi que pateix la nostra societat es 
fan més necessaris encara.  

2.- Exigir els Governs que apliquen  i desenvolupen la Llei Integral de Mesures de 
Protecció Contra la Violència de Gènere (BOE 1/2004) i la Llei Integral contra la 
violència sobre la Dona (DGV 7/2012), que siguen dotades convenientment així com 
avaluades, que es publiquen dades, les actuacions i les conclusions. 

3.- Reivindicar les competències municipals  en matèria d’igualtat, prevenció i ajuda 
contra la violència de gènere i oposar-se a la pretensió del Govern de l’Estat de buidar 
d’atribucions els ajuntaments, a més d’exigir-ne els recursos necessaris. 
4.- Dissenyar estratègies d’actuació  i elaborar els pressupostos municipals amb 
perspectiva de gènere , i això pel que fa a la violència contra les dones vol dir, 

a.- Conèixer la realitat local respecte dels maltractaments, per detectar on cal 
actuar i on cal previndre. 
 
b.- Elaborar un pla de formació del funcionariat, treballadors i treballadores 
municipals per tal que siguen sensibles i tinguen estratègies per treballar les 
polítiques de gènere i contra la violència. 
 
c.- Introduir entre les prioritats municipals la protecció i assistència a les dones 
que pateixen violència de gènere. 
 
d.- Desenvolupar estratègies de prevenció i accions contra la violència de gènere 
des dels àmbits educatiu, cultural, festiu, laboral, incentivació de 
l’associacionisme de les dones, sanitari, d’assistència social, dins les 
competències municipals i tenir-ho com a criteri transversal en qualsevol 
activitat municipal.  
 
e.- Dotar tot açò en les partides corresponents del nostre pressupost municipal. 
 

5.- Dissenyar d’un pla d’acció específic per a la prevenció i eradicac ió de la 
violència de gènere en la adolescència , amb els valors de la coeducació, la 
cooperació i el respecte a la diversitat afectivo-sexual, i que ha de constar d’objectius, 
accions i calendari, amb la voluntat d’involucrar i dinamitzar amplis sectors socials i ha 
de ser convenientment dotat als pressupostos municipals. 
 
Després de la lectura de la Moció, 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 des 
del grup popular veiem que si bé les mocions en la majoria dels casos són de caràcter 
polític, l'actual té major contingut en aquest aspecte. En la moció es reivindiquen les 
competències municipals en la matèria, quan abans d'ahir, el president de la Generalitat 
en les seues declaracions deia que anava a limitar les competències de les diputacions 
en algunes matèria per ser impròpies. Potser tenim competències als ajuntaments quan 
vostès demanen actuar des del municipi? 
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El Govern no ha buidat de competències als ajuntaments, el que sí ha dit és que una 
administració, una competència. Per això estem completament d'acord en continuar 
avançant per frenar els cas de maltractament i no només contra les dones, també contra 
els homes, perquè tots sabem que hi ha casos, però hem de demanar a qui tingui la 
competència que actuï i no fer brindis al sol com és el cas d'aquesta moció. 
 
Podrem estar d'acord a sol·licitar competències per poder actuar des de l'ajuntament, 
però no podem oblidar que la Llei diu que hauran de venir acompanyades del 
finançament suficient per part de qui la té legalment encomanada, és a dir la GVA. 
 
Aquest és el motiu pel qual el grup popular s'absté de participar en una moció que més 
enllà del seu caràcter partidista i polític no reuneix major fonament. 
 
Sotmesa la Moció a votació, 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). 
 
 
8.- DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER  L'ALCALDIA DES 
DE LA CELEBRACIÓ DE L'ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA. 
 
Per part de la Sra. Alcaldessa es dóna compte de la Resolucions d'Alcaldia dictades des 
de l'última sessió plenària. 
 
Demana la paraula la Sra. Beatriz Vicens Vives i pregunta per quin motiu hi ha dues 
factures diferents a nom dels assessors tècnics municipals. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que la segona factura és per un projecte que van haver de 
redactar amb motiu de la sol·licitud d'una subvenció a Diputació. 
 
Després de donar compte de les Resolucions d'Alcaldia, la Sra. Alcaldessa consulta 
amb la resta de membres assistents al Ple si tenen algun inconvenient en canviar la 
data del pròxim ple ordinari del dia 10 al 17 de desembre. 
 
La resta de membres de la corporació mostra la seua conformitat amb el canvi de data. 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència va aixecar la reunió, sent les 
catorze hores i vint minuts, estenent per mi el secretari aquesta acta. Dono fe. 
 
 
 
                                  Vº Bº 
                           LA ALCALDESA         EL SECRETARIO 


