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                                                                                                                   SESSIÓ Nº DEU  DE  2.015. 
 
SESIÓN  ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
DE ALCALALÍ, CELEBRADA EL DÍA DIECISIETE DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL QUINZE. 
 
En el Saló de Sessions de la Casa Consistorial 
d’Alcalalí, sent les vint-i-dos hores del dia disset de 
desembre dos mil quinze, es reuneixen en primera 
convocatòria els Sres. Regidors que al marge 
s’expresen, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa 
Na. Maria Isabel Molina Mestre, al objecte de celebrar 
sessió Ordinària, convocada a tal efecte. 
 
Sent l’hora expressada, la Presidència inicià la sessió, 
passant-se a tractar els assumptes compresos en el 
l’Ordre del Dia. 

 
 
 
 
 
 

 
 

O R D R E    D E L    D I A  
 
I.- PART RESOLUTIVA.  
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI ESCAU DE L'ACTA DE LA SE SSIÓ ANTERIOR. 
 
Donat compte de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior núm 9/2015, de data 2015.11.21, per part de 
la Sra. Alcaldessa es pregunta si algú té alguna cosa a manifestar. 
 
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre, portaveu del PP, i manifesta la 
disconformitat del seu grup amb l'acta que se sotmet per a aprovació, ja que en el punt 7 de la 
mateixa diu textualment que: "Després de la lectura de la moció , per part de la Sra. alcaldessa 
es pregunta si algú té alguna cosa a manifestar "i es continua amb la intervenció del portaveu 
del PP, que si bé és certa i correcta, no va ser després de la pregunta de la Sra. alcaldessa de 
si algú tenia cosa que manifestar, cosa que no es va produir i per tant no és certa, el que va 
passar és que la Sra. Alcaldessa pas directament a la votació sense donar l'oportú torn de 
paraula, motiu pel qual ens vam abstenir, i sol·licitem un torn de paraula en concordança amb 
l'article 103 del ROF, per a aclariment de vot, com alguns de vostès van poder observar al 
principi, el Grup Popular estava disposat a donar el seu suport a la moció i vam canviar el sentit 
del vot davant l'actitud de la presidència de evitar el debat de la mateixa. Pel que sol·licitem que 
es rectifiqui l'acta causa de la seva més que evident error com tots vostès han pogut 
comprovar. 
 
Després de la esmena presentada per D. José Vicente Marcó Mestre, aquesta és aprovada per 
unanimitat dels assistents, quedant el punt 7 de la sessió anterior redactat de la manera: 
 
 

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. Alcaldesa    

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. Secretari  

En JUAN JOSE ABAD RODRIGUEZ 
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"Després de la lectura de la Moció, per part de la Sra. Alcaldessa es sotmet el punt a votació. 
Per part del Sr. José Vicente Marcó Mestre es demana la paraula i manifesta que s'ha de donar 
torn de paraula prèviament a la votació. 
Després el prec fet per D. Jose Vicente Marcó Mestre, per part de la Sra. Alcaldessa, es 
pregunta si algú té alguna cosa a manfiestar" 
 
Després de l'aprovació de l'esmena, l'acta de la sessió anterior és aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
2.-APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 20/2015, EN LA M ODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE 
CRÈDITS ENTRE APLICACIONS DE DESPESES DE DIFERENT À REA DE DESPESA. 
 
Vista l'existència de despeses que no poden demorar-se 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 de les 
quals 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-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, ia 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 20/2015, 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:  

 

Baixes en Aplicacions de despeses:  

 

Aplicació  Pressupostària  Descripció  Euros  
 22110 
 
 

920 
 
 

Productes de neteja i 
aseo 

-2.000,80  
 

               TOTAL BAIXES       -2.000,80€  
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Atles en aplicacions de despeses 

Aplicació  Pressupostària  Descripció  Euros  
48001 338 Aportació Xarxa llibres             2.000,80 

 
 

    

                                      TOTAL BAIXES ALTES                        2.000,80  

SEGON. Exposar este 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 el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si 
durant el citat termini no s’hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà 
d’un termini d’un mes per a resoldre-les. 

 

3.- RATIFICACIÓ ACORD D'APROVACIÓ DEL PLA EFICIÈNCI A 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 de proveïment 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.- Ratificar l'acord adoptat per la Junta de Govern Local el 2015.11.27, pel qual s'aprova el 
pla d'eficiència hídrica del servei d'abastament d'aigua, elaborat per l'empresa concessionària 
de la gestió del servei d'abastament domiciliari d'aigua potable. 

Per part de la Sra. Alcaldessa es pregunta si algú té alguna cosa a manifestar. 

Pren la paraula D. José Vicente Marcó Mestre, i en nom del seu grup demana que es retiri de 
l'ordre del dia aquest punt, així com el punt 5 pels següents motius: 

1r.- La documentació relativa a aquest no ha estat a disposició dels Srs. Regidors tal com 
indica l'Article 84 del ROF que diu textual: "Tota la documentació dels assumptes inclosos en 
l'ordre del dia que ha de servir de base al debat i, si escau, votació haurà d'estar a disposició 
dels membres de la Corporació des del mateix dia de la convocatòria a la Secretaria de la 
mateixa. 

Qualsevol membre de la Corporació podrà, en conseqüència, examinar-la i fins i tot obtenir 
còpies de documents concrets que la integri, però els originals no podran sortir del lloc en què 
es trobin posats de manifest. " 

Aquesta circumstància no s'han vist complerta ja que personat a l'ajuntament a les 08,00 hores, 
la documentació corresponent al present punt i al punt 5 no em va ser facilitada, tal com 
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reconeix l'escrit enviat per la Sra. Alcaldessa en el dia d'avui. 

2n.- No resulta acceptable que per l'alcaldia es pretengui que els regidors de l'oposició hàgim 
de prendre decisions sense poder disposar del temps mínim que ens concedeix la Llei per 
estudiar els temes que es porten al ple, podríem anomenar el ple extraordinari que sol·licito el 
Grup del PP que només portava un únic punt, el de la baixada de l'Impost de les Vivendes (IBI) 
i que es va sol·licitar el 17 de setembre i la Sra. Alcaldessa el convoco el 15 d'octubre, és a dir 
¿si la Sra. Alcaldessa que compta amb tots els mitjans humans i materials de l'Ajuntament 
precís de 28 dies per a l'estudi d'un únic punt, com pot pretendre en un ple de 5 punts que els 
regidors a l'oposició que no tenim dedicació a l'Ajuntament els estudiem fins i tot en menys 
temps del que ens correspon legalment? La Sra. Alcaldessa no posa les coses fàcils als 
regidors perquè puguem exercir les nostres tasques de control i fiscalització, impedeix l'accés 
al programa de Gestiona perquè puguem veure els documents còmodament ia qualsevol hora 
sense molestar al personal de l'Ajuntament, que per cert , el partit popular al qual tracten de 
poc transparent, quan era al govern, sí que li va facilitar a vostè aquest accés. Personalment jo 
mateix manava la documentació del ple per correu electrònic als regidors, vostè ha d'estar molt 
ocupada i sembla que no té temps. 

Per això i davant la vista de que la Sra. Alcaldessa sembla no està per la labor de facilitar la 
informació als regidors, almenys als de l'oposició, i que a més incompleix les prescripcions 
legals demorant la posada a disposició d'aquesta documentació a els mateixos, advertim que 
en cas que el present punt no sigui retirat de l'ordre del dia, així com el punt 5, tindrà el nostre 
vot en contra a l'efecte de presentar l'oportú recurs contra aquesta sessió i altres accions que 
poguessin correspondre'ns. 

Després de la intervenció de José Vicente Marcó Mestre, pren la paraula la Sra. Alcaldessa-
Presidenta i manifesta que des del govern municipal no hi ha cap interès a amagar informació, i 
se'ls facilitarà tota la informació tant a Secretaria com al meu despatx. Pel que fa als punts 3 i 5 
als que vostè fa referència, ja he contestat per escrit que el Pla d'Eficiència estava a Secretaria 
i posteriorment se li va enviar per correu electrònic escanejat. Pel que fa al punt 5, se li va 
donar la proposta d'acord que contenia gairebé íntegrament l'informe de Secretària, el qual se li 
va enviar al dia següent escanejat. No se li va poder facilitar anteriorment perquè teníem una 
cita ineludible a la Inspecció de Treball a Alacant. 

Pren la paraula D. Jose Vicente Marcó Mestre i manifesta que tota la documentació relacionada 
amb els punts de l'ordre del dia ha d'estar disponible a Secretaria des del moment de la 
convocatòria. Pel que fa a la cita a la Inspecció de treball, feia mesos que estava concertada i 
per tant podien haver fet la convocatòria del ple un altre dia. 

A més, no s'entén que es parli de transparència en la gestió quan no es permet a l'oposició 
l'accés a la Plataforma Gestiona. 

Pren la paraula la Sra. Alcaldessa - Presidenta, i manifesta que el partit popular si disposava de 
tota la documentació dimarts. Es van fer fotocòpies per triplicat, la qual cosa indica que hi havia 
voluntat de lliurar tota la documentació. Quant a l'accés al Gestiona, si vol tractar aquest 
assumpte, ens podem reunir a l'alcaldia quan vostè vulgui. 

Després de les intervencions, es sotmet a votació la retirada del punt de l'ordre del dia, amb el 
resultat de zero vots a favor de l'retirar-lo. 
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A continuació, sotmès a votació l'aprovació del punt, aquest és aprovat amb els vots a favor de 
Maria Isabel Molina Vicens (Compromís), Alejandro Romà Serer (Compromís), Josep Joan 
Ramis Ferrer (Compromís), D . Bernat Ferrer Pastor (PSOE) i Francisco Miguel Costa Llàcer 
(EU), i els vots en contra de José Vicente Marcó Mestre (PP), Beatriz Vicens Vives (PP), Maria 
José Ferrer Ripoll (PP ) i Maria Aurora Piera Noguera (PP). 

4.-APROBACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER A 2016, LES  SEUES BASES 
D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL.  

Per la Secretaria a requeriment d'Alcaldia es presenta el Pressupost General per a l'exercici de 
2016, procedint a l'examen del seu contingut pels senyors regidors. 
 
Vist que dit Pressupost General ha estat informat favorablement per Secretaria-Intervenció, 
respecte del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, i límit de deute, ajustant-se en 
el seu fons i forma a la normativa continguda en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril , 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, així com el Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 
Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril , reglament en matèria pressupostària. 
 
 
Per tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 168 i 169 del Text refós de la Llei 
Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 
l'article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol 
VI de la Llei 39/1988, es proposa al Ple Muncipal l'adopció dels següents ACORDS 
 
 
PRIMER: Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici de 2.016, fixant les 
despeses i els ingressos en les xifres que per capítols s'expressen en aquest acord. 
 
SEGON: Igualment aprovar les Bases d'Execució del Pressupost General i la plantilla de 
personal que s'acompanyen al present acord. 
 
TERCER: Exposar al públic el Pressupost General inicialment aprovat, per termini de quinze 
dies hàbils, posant a disposició dels interessats la corresponent documentació, durant el termini 
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, d'estimar convenient. 
 
QUART: Considerar definitivament aprovat el Pressupost General, si durant l'esmentat període 
no s'hagueren presentat reclamacions. 
 
 
INGRESSOS  
 

 
   

   

Cap. I IMPOSTOS DIRECTES  451.000,00   
Cap. II IMPOSTOS INDIRECTES  10.000,00   
Cap. III TASES I ALTRES INGRESSOS  127.700,00   
Cap. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS  204.300,00   
Cap. V INGRESSOS PATRIMONIALS  21.000,00   
Cap. VI ALIENACIÓ INVERSIONES REALES     
Cap. VII TRANSFERÈNCIAS DE CAPITAL     
Cap. VIII ACTIUS FINANCERS    
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Cap. IX PASSIUS FINANCERS    
 TOTA ESTAT D’INGRESSOS                                                                  814.000,00 

 
DESPESSES  
    

   

Cap. I DESPESSES DE PERSONAL  212.213,43   
Cap. II DESPESSES BENS CORRENTS I SERVEIS  357.200,00   
Cap. III DESPESSES FINANCERES  1.100,00   
Cap. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS  195.144,57   
Cap. V FONS DE CONTINGÈNCIA 2000   
Cap. VI INVERSIONS REALES  21.342,00   
Cap. VII TRANSFERÈNCIAS DE CAPITAL  2.500,00   
Cap. VIII ACTIUS FINANCERS     

Cap. IX PASSIUS FINANCERS  22.500,00   
        
  TOTAL  ESTAT DE DESPESSES                                                814.000,00 

 
ANNEX PLANTILLA DE PERSONAL.  
 

A. FUNCIONARIS DE CARRERA. 
 

Nº 
PLACES 

DENOMINACIÓ DE 
LES PLACES 

GRUP ESCALA  SUBESCALA  NIVELL CLASSE REQUISITS 
LINGÜÍSTICS 

1 Secretari - 
Interventor 

A1 / A2 Habilitació 
Estatal 

Secretaria- 
Intervenció 

CD 26 H. E. Valencià Nivell 
Mitjà 

** 2 Auxiliar 
Administratiu 

C2 Administració 
General 

Auxiliar CD-14   

** 1 Agutzil E (Agr. 
Prof. Ley 
7/2007) 

Administració 
General 

Subaltern CD-14   

 
 

 
B. PERSONAL LABORAL. 
 

Nº 
PLACES 

DENOMINACIÓ DE LES 
PLACES 

NIVELL D’ESTUDIS OBSERVACIÓ  

1 Agent de 
Desenvolupament Local 

Llicenciat  

 
 

C. PERSONAL EVENTUAL 
(No existeix).  

Pren la paraula la Sra. Alcaldessa-Presidenta, i manifesta que respecte a l'exercici anterior 
s'han augmentat les despeses de l'àrea social, de cultura i agricultura, a causa de la major 
sensibilitat de l'actual equip de govern amb les àrees esmentades. Afegir que tota la 
documentació relacionada amb el pressupost estarà a disposició de qui volia consultar-la. 

Pren la paraula D. José Vicente Marcó Mestre, el qual manifesta que la partida d'inversions 
disminueix en dues terceres parts passant de 61.130 € d'enguany a només 21.342 per al 2016, 
igualment vam constatar que no queda consignada l'aportació al Pla d'Obres de la Diputació 
per a l'obra del Pou de Fons de la Font, tampoc es modifiquen les aportacions a mancomunitats 
i consorcis, malgrat que s'ha modificat la xifra d'habitants, sembla que s'aposta per gastar els 
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diners en coses de més rèdit polític però s'obliden de les més necessàries i que a més són 
competències pròpies, com són les inversions en infraestructures i patrimoni. Per aquesta línia, 
en uns anys veurem el canvi; la caixa buida i el poble caient a trossos. 

Per això des del grup popular votarem en contra. 

Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i contesta que segurament el poble no caurà a trossos, ja 
que la intenció del govern és dur a terme un manteniment adequat del poble. 

A continuació, sotmès a votació l'aprovació del punt, aquest és aprovat amb els vots a favor de 
Dña. Maria Isabel Molina Vicens (Compromís), Alejandro Romà Serer (Compromís), Josep 
Joan Ramis Ferrer (Compromís), D . Bernat Ferrer Pastor (PSOE) i Francisco Miguel costa 
Llàcer (EU), i els vots en contra de José Vicente Va marcar Mestre (PP), Sra. Beatriz Vicens 
Vives (PP), Sra Maria José Ferrer Ripoll (PP ) i Dª Maria Aurora Piera Noguera (PP). 

5.- AUTORITZACIÓ CONCESSIÓ DEMANIAL A L'ASSOCIACIÓ XALÓ VALLEY HELP PER A ÚS DE 
LOCAL DEL CENTRE CIVIC. 

Vist l'interès de l'Associació Xaló Valley Help, inscrita al Registre d'Associacions de 
l'Ajuntament d'Alcalalí, per utilitzar una sala de Centre Cívic d'Alcalalí per dur a terme les seues 
activitats. 

Vist, que la naturalesa jurídica de la cessió sol·licitada serà la derivada d'una concessió 
administrativa per a l'ús de béns de domini públic, la regulació ve establerta en els articles 75 i 
següents del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns 
de les Entitats Locals, Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions 
Públiques. 

Considerant, que l'article 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques, estableix que l'atorgament de concessions sobre béns de domini 
públic s'efectuarà en règim de concurrència, no obstant, podrà acordar l'atorgament directe en 
els supòsits que preveu l'article 137.4 de l'esmentada Llei 33/2003, i estableix dit article la 
possibilitat d'adjudicació directa quan l'adquirent sigui una entitat sense ànim de lucre, 
declarada d'utilitat pública, o una església, confessió o comunitat religiosa legalment 
reconeguda. 

Atès que l'Associació Xaló Valley Help és una entitat sense ànim de lucre, sembla que el 
procediment més adequat seria mitjançant l'adjudicació directa que reconeix l'article 137.4 per 
considerar que la finalitat de la concessió es pot enquadrar dins el supòsit b) "Quan el adquirent 
sigui una entitat sense ànim de lucre, declarada d'utilitat pública, o una església, confessió o 
comunitat religiosa legalment reconeguda " 

Vist l'informe de Secretaria, i considerant, que disposa disposició addicional segona de la Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, es sotmet a la consideració del Ple la següent 

PROPOSTA 
 
PRIMER.-Concedir a l'Associació Xaló Valley Help, de conformitat amb l'en l'article 93.1 i 137.4 
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de la Llei 33/2003 de Patrimoni de les Administracions Públiques, la concessió administrativa 
d'ús gratuït a bé de domini públic del Saló del Centre Cívic d'Alcalalí. 
 
SEGON. La concessió aprovada estarà sotmesa a les següents condicions: 
 

� El local cedit es destinarà, d'acord amb els Estatuts de l'Associació Xaló Valley Help a 
 

− Donar assistència als veïns d'Alcalalí o qualsevol persona que ho necessiti 
− Assistir a persones malaltes, minusvàlides o confinades a casa. 

 
� La concessió s'atorga temporalment, per un període de tres anys. 
� Mentre duri la concessió, la concessionària està obligada a fer les reparacions 

ordinàries que necessiti el local objecte de concessió. 
� Seran de compte de la concessionària les despeses de tota mena que es origen per la 

seva activitat durant el temps que duri la concessió. 
� La present concessió no serà transmissible. 
� La concessió s'efectua amb caràcter gratuït en base al que disposa l'article 93 de la Llei 

33/2003 de Patrimoni de les Administracions Públiques. 
 
TERCER.- Facultar expressament a la Sra. Alcaldessa-Presidenta per a la signatura de quants 
documents siguin necessaris per a l'efectivitat d'aquest acord. 
 
 
QUART.-Donar compte del present acord a Ia Associació Xaló Valley Help. 
 
Després de la lectura de la proposta, pren la paraula la Sra. Alcaldessa, la qual manifesta que 
es tracta d'una proposta que va fer l'associació Xaló Valley Help a aquest Ajuntament. El centre 
Cívic té tots els seus locals ocupats i quedava lliure el local del bar. És una proposta que es va 
poder passar per la Junta de Govern, però hem considerat que és prou important com per 
portar-la al Ple i que tots els regidors puguin manifestar la seua opinió, i si els sembla bé que 
aquesta Associació sense ànim de lucre que lluita contra el càncer, presti un servei al poble 
d'Alcalalí. 
 
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre, el qual manifesta que ens remetem al que 
expressa el punt 3r i afegim que la documentació aportada, recordem que tard, no té que indica 
l'Article 80 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns 
de les Entitats Locals, el que pot provocar que indica l'Article 81 de l'esmentat Reial decret. 
 
Després de les intervencions, se sotmet a votació la retirada del punt de l'ordre del dia, amb el 
resultat de zero vots a favor de retirar-lo. 
 
A continuació, sotmès a votació l'aprovació del punt, aquest és aprovat amb els vots a favor de 
Dña. Maria Isabel Molina Vicens (Compromís), Alejandro Romà Serer (Compromís), Josep 
Joan Ramis Ferrer (Compromís), D . Bernat Ferrer Pastor (PSOE) i Francisco miquel costa 
Llàcer (EU), zero vots en contra i zero vots nuls. 
 
II.- PART INFORMATIVA.  
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6.- 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 les Resolucions 270/2015 a la 281/2015. 
 
 
III.- PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DE PLE (ART. 46.2 E) DE LA LLEY 7/1985, DE 2 
D’ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIM LOCAL.  
 
7.- MOCIONS NO RESOLUTIVES. 
 
No es presentaren.  
 
 
8.- PRECS Y PREGUNTES 
 
Per part de la Sra. Alcaldessa s'obre el torn de precs i preguntes. 
 
Demana la paraula la Sra. Beatriz Vicens Vives, i pregunta al regidor de Joventut i Festes, 
Josep Joan Ramis Ferrer, el motiu pel qual el repartiment dels regals de reis tindrà lloc a 
l'Església Parroquial, quan abans es duia a terme en el cinema Parroquial. 
 
Josep Joan Ramis Ferrer contesta que el cinema Parroquial no està en condicions, i per això 
s'ha traslladat a l'Església. L'equip de govern no ha volgut arriscar-se a realitzar l'activitat en un 
local que no estava condicionat i el Sr. Rector es va oferir a dur a terme l'acte a l'Església 
Parroquial. 
 
Sra. Beatriz Vicens Vives pregunta qui va fer l'informe que diu que el cinema no està en 
condicions. 
 
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i respon que l'informe el va fer l'arquitecte municipal Antoni 
Bañuls i es va parlar d'aquest assumpte amb el Rector D. José Quadres, el qual va oferir 
realitzar l'acte a l'Església Parroquial. Després de la proposta del Sr. Rector la decisió de 
traslladar l'acte a l'Església Parroquial va ser del govern municipal. 
 
Sra. Beatriz Vicens Vives manifesta que hi ha un informe tècnic realitzat per l'Arquitecte de 
l'Arquebisbat, en el qual consta que el cinema Parroquial té molts anys però que no suposa cap 
perill. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que li agradaria veure l'informe de l'Arquitecte de l'Arquebisbat, però 
considera que nosaltres hem d'atendre al que digui el nostre Arquitecte en el seu informe. 
Insisteixo que la proposta de realitzar l'acte a l'Església Parroquial va ser de D. José Quadres, 
però la decisió va ser nostra. No voleu que es traslladi l'acte a l'Església Parroquial? 
 
Sra. Maria José Ferrer Ripoll respon que simplement volen saber perquè s'ha trencat amb la 
tradició. 
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La Sra. Alcaldessa respon que va ser una decisió de l'Ajuntament consensuada amb D. José 
Quadres, el qual va manifestar la seua idea de celebrar l'acte a l'Església Parroquial. 
 
Josep Joan Ramis Ferrer manifesta que el cinema Parroquial no és propietat de l'Ajuntament, i 
mentre el nostre Arquitecte no informe que el local no compleix les condicions de seguretat, 
creiem que el més prudent és no fer activitats organitzades per l'Ajuntament en el cinema. 
 
La Sra. Alcaldessa diu que no veu on està l'inconvenient en realitzar l'acte a l'Església 
Parroquial. Però si hi ha un informe tècnic que acrediti que el cinema és segur i la gent del 
poble prefereix realitzar l'acte al Cinema Parroquial, per la nostra part cap problema. 
 
Sra. Beatriz Vicens Vives manifesta que cal avisar a l'AMPA, ja que el dia 22 hi ha prevista una 
actuació amb nens al cinema. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que és propietat de l'Església i per tant no sabem si l'Ajuntament pot 
intervenir. A més no entén perquè la Sra. Regidora diu que cal avisar a l'AMPA si segons ella hi 
ha un informe de l'arquitecte de l'Arquebisbat que diu que el cinema no suposa perill. 
 
Sra. Beatriz Vicens Vives respon que si per al dia de reis hi ha perill per als nens, per a 
l'actuació de l'AMPA del dia 22 també és perillós. 
 
Pren la paraula D. Josep Joan Ramis Ferrer i manifesta que el convenient seria que l'arquitecte 
municipal pogués entrar al cinema a inspeccionar i també que tingui accés a l'informe de 
l'Arquitecte de l'Arquebisbat. 
 
Pren la paraula D. José Vicente Marcó Mestre i manifesta que en la passada sessió del ple del 
10 de setembre vam preguntar sobre l'estat en què es troba la tramitació del Pla General, al 
que la Sra. Alcaldessa va respondre que "el Govern Municipal està treballant en el Pla General 
juntament amb els tècnics municipals i es compliran tots els terminis establerts. "Atès el temps 
transcorregut des que el passat 30 d'abril d'enguany, la Comissió d'Avaluació Ambiental de la 
Generalitat Valenciana va emetre la proposta de Memòria Ambiental del Pla General d'Alcalalí, 
document que indica unes actuacions a realitzar en el Pla després de les quals s'ha de 
novament sotmetre a exposició pública i posteriorment traslladar-lo a la Comissió Territorial 
d'Urbanisme d'Alacant per a la seva aprovació definitiva. Ens agradaria saber quins passos 
s'han donat al respecte i si s'han tingut contactes i reunions de treball amb l'equip redactor del 
Pla General i quan la Sra. Alcaldessa pensa fer partícip als regidors a l'oposició de les reunions 
de treball en cas de haver-les, i si pensa concloure la tramitació del Pla o deixarà als ciutadans 
als llimbs sense un instrument de planejament adequat 
 
La Sra. Alcaldessa respon que l'equip de govern està treballant en el Pla General; s'han 
mantingut reunions amb Jan Vitten i el mes que ve estan previstes reunions amb l'equip 
redactor. Cal agilitzar la tramitació del Pla General, i també estan previstes algunes petites 
modificacions del mateix. 
  
A més, s'informarà a tots els regidors de les reunions que es vagin celebrant. 
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Pren la paraula D. Bernardo Ferrer Pastor i diu que aquest Pla General en una patata, i com és 
una patata cal revisar-lo. Hi ha cases partides per la meitat, jardins on no hi ha d'haver i això 
suposa molta feina perquè que cal revisar-lo. Quan tot estigui revisat s'exposarà al públic i la 
gent podrà opinar. Si vostè ho hagués fet bé, ara estaria tot arreglat. 
 
D.José Vicente Marcó respon que no creu que aquest sigui el debat, però m'agradaria saber 
que casa es parteix per la meitat segons vostè. 
 
D.Bernardo Ferrer Pastor respon que és una casa en els Trossos. 
 
D.José Vicente Marcó Mestre manifesta que en els Trossos no es toca cap casa. En les 
Normes Subsidiàries sí que hi ha una casa a la que el carrer li passa per sobre, però aquest 
problema es corregeix amb el Pla General. Tornant a la qüestió, m'agradaria dir que el Pla 
General és un document prou important perquè participi tota la corporació i no només el 
govern, perquè hi hagi el major consens possible i evitar fer política d'això. 
Si hem de parlar i participar en la tramitació del Pla General, ens agradaria ser avisats amb 
antelació. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que la intenció del govern és convidar a tots els grups a participar i 
que hi hagi el major consens possible. S'avisarà amb l'antelació suficient de totes les reunions. 
 
D. José Vicente Marcó Mestre, en relació a les bases aprovades per la Junta de Govern Local 
del Programa Xarxa Llibres de Text Comunitat Valenciana, pregunta on es van a dipositar els 
llibres a la finalització del curs, al col·legi d'Alcalalí o en col·legis de diferents municipis? Els 
llibres són els mateixos en totes les escoles o bé cada col·legi usa els seus?. L'Ajuntament pot 
donar diners perquè es facin bancs de llibres en altres poblacions diferents a la nostra? 
Hauríem incentivar l'assistència al col·legi d'Alcalalí perquè els pares no treguin als seus fills del 
col·legi del poble. 
 
La Sra. Alcaldessa-Presidenta respon que la idea de la Xarxa de Llibres és fer un banc de 
llibres que es quedaria a l'escola on va l'estudiant. Cada col·legi tindria els seus propis llibres i 
aquesta mesura no suposarà que es tregui als nens del col·legi del poble. El Col·legi d'Alcalalí 
tindria el seu propi banc de llibres, per tant la Xarxa de Llibres beneficia al nostre col·legi. 
 
José Vicente Marcó Mestre pren la paraula i manifesta que hem constatat que l'Ajuntament 
paga factures del manteniment de la planta potabilitzadora de Parcent. Caldria recordar que pel 
ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el passat 12 de març es va aprovar l'encomana de 
gestió a la Mancomunitat Vall del Pop d'aquest servei, de manera que la Sra. Alcaldessa ha de 
conèixer el document, ja que el vot més a favor. Per això li pregunto; Quin criteri se segueix per 
al repartiment dels costos? No ha de ser la Mancomunitat qui assumeixi aquestes despeses i 
qui posteriorment els repercuteixi als ajuntaments acord amb el conveni signat entre els 
Ajuntaments de Llíber, Xaló, Alcalalí i la pròpia mancomunitat? 
 
La Sra. Alcaldessa respon que a Alcalalí li correspon un percentatge del 11,26% de les 
despeses de la planta potabilitzadora i que es parlarà amb la Mancomunitat per aclarir els 
dubtes que es plantegin. 
 
D.José Vicente Marcó Mestre pregunta per la quantitat de residus generats a Alcalalí a les 
fraccions d'orgànica, cartró i envasos en 2015, en desglossament mensual, almenys des de 
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juliol d'aquest any, així com quilòmetres i temps emprat en el servei dins el terme municipal, 
així com els percentatges que aquestes xifres corresponen dins de la totalitat del servei. He 
tingut accés a les dades del reciclatge de l'any 2014 i li puc dir que Alcalalí és el poble que més 
recicla per habitant de la Mancomunitat. 
 
La Sra. Alcaldessa-Presidenta respon que en aquests moments no disposa d'aquestes dades i 
que en el pròxim ple se li facilitaran. Si que he de dir que quan veig les xifres de reciclatge del 
meu poble em sento orgullosa, perquè són xifres molt elevades en relació amb altres pobles. 
 
José Vicente Marcó Mestre manifesta que des del passat dia 10 d'aquest mes, l'Ajuntament 
està obligat a complir amb la Llei de Transparència, llei treballada i aprovada pel govern del 
partit popular i que pretén facilitar al ciutadà la informació del seu ajuntament, tal com 
pressupostos, contractes, despeses dels regidors, etc. Hi ha partits que prediquen amb que 
s'ha de ser transparent com el seu, però la veritat, no hem vist res d'això a la web municipal ni a 
la seu electrònica, per no veure no hem vist ni tan sols en el perfil del contractant el plec de 
condicions de la concessió del gimnàs, que per cert es va acordar per la Junta de Govern i 
l'oposició no hem tingut l'oportunitat ni d'opinar, tampoc les obres del carrer major tampoc 
apareixen, és possible que no sigui legalment necessari però encara està en el perfil del 
contractant el plec del bar del Centre Cívic. 
 
Conclòs el torn de precs i preguntes, pren la paraula la Sra. Alcaldessa i diu que li agradaria fer 
un aclariment respecte a l'anterior ple en el qual hi va haver precs i preguntes. 
És en relació a la pregunta que es va fer per part del Partit Popular sobre el pagament de la 
factura pel Projecte de la Subvenció d'equipament de la Diputació. 
M'agradaria aclarir que després de parlar amb els tècnics i revisar les bases, queda clar que si 
se supera la quantia de 60.000 euros, calia redactar projecte tècnic. En el nostre cas l'import 
era de 119.000,00 euros, per tant el projecte era indispensable. 
 
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre i diu que aquestes ajudes es tramiten en el 
departament en el qual ell treballa, i el més habitual és presentar una memòria valorada, i un 
cop concedit l'ajut, es presenta el projecte. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que això no és el que diuen les bases, i que el que s'ha fet és actuar 
d'acord a les bases publicades en el BOP. 
 
 
Y no havent més assumptes que tractar, la Presidència alça la reunió, sent las vint-i-tres hores i 
quaranta i cinc minuts, estenent-se por mí el Secretari la present Acta. Done fe. 
 
 
 
 
                                  Vº Bº 
                           LA ALCALDESA         EL SECRETARIO 

 
 
 
                DÑA. MARIA ISABEL MOLINA VICENS           D. JUAN JOSÉ ABAD RODRIGUEZ 
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