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                                                                                                                   SESSIÓ Nº DOS  DE  2.016. 
 

ESSIÓ Nº DUES DE 2.016.  
SESSIÓ ORDINÀRIA L'AJUNTAMENT - PLE D’ 
ALCALALÍ, CELEBRADA EL DIA DEU DE MARÇ DE 
DOS MIL SETZE. 
  

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial d'Alcalalí, 
sent les veu int anats hores del dia deu de 
març de 2016, es reuneixen nen 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 N    D E L    D I A  
 
I.- PART RESOLUTIVA.  
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI ESCAU DE L'ACTA DE LA SESSIÓ  ANTERIOR. 
  
Donat compte de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior núm 10/2015, de data 17/12/2015, i nº1/2016, 
de data 08/02/2016, ambdues actes són aprovades per unanimitat dels assistents. 
  
 
2.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NOMBRE 1/201 6. 
  
Sobre la taula la proposta d'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2016, per 
import de 1.405,91 euros, que comprèn les obligacions relacionades a l'annex. (Expte.71/2016 Gestiona). 
  
El Text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals i el Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, 
estableixen que l'exercici pressupostari coincidirà amb l'any natural i a ell s'imputaran les obligacions 
reconegudes durant el mateix. 
  
A més, en virtut del que estableixen els articles 173.5 del Text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes 
Locals i 25.1 del Decret 500/1990, de 20 d'abril, no poden adquirir-se compromisos de despeses per 
quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats en els estats de despeses, viciant de nul·litat de ple 
dret les resolucions i actes administratius que infringeixin l'expressa norma, sense perjudici de la 
responsabilitat que pertoque. 
  
  
No obstant l'anterior, per regularitzar aquestes despeses que no han estat aplicats en cap partida de 
l'any pressupostari en el qual haurien de ser descomptats, s'ha de procedir al reconeixement extrajudicial 
de crèdits, reconeixent obligacions corresponents a exercicis anteriors, que per qualsevol causa no ho 
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haguessin estat en aquell al qual corresponien, atribuint al Ple de la Corporació tal reconeixement, 
sempre que no hi hagi dotació pressupostària. 
  
ATÈS l'article 176 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 26.2 del Reial Decret 500/1990, de 28 d'abril, que 
aprova el Reglament Pressupostari, en relació amb l'article 60.2 de l'esmentat Reglament; així com 
l'article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les 
Disposicions Legals vigents en matèria de règim local. 
  
Constant informe favorable de Secretaria - Intervenció, es PROPOSA al Ple de la Corporació l'adopció 
del següent ACORD: 
  
Únic:  L'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2016, autoritzant, disposant i 
reconeixent aquests crèdits, per al seu pagament amb càrrec als crèdits del vigent Pressupost General. 

ANNEX. 
  

- Obligacions pendents de reconeixement extrajudicial de crèdits de l'exercici de 2015, a aquesta 
data: 

  

Estela i Fills SL 
factura 15B000196 

Subministrament Gasoleo A 62,00 € 

Ferreteria Bonaire 
factura 84.890 

Senyal 50x50 cm 16,72 € 

Quiosc Porchens 
factura 15F0214 

Bosses llepolies 119,60 € 

Gasorba SL 
factura 1525 

Subministrament Gasoleo C 748, 00 € 

Contenidors Climent SL 
factura 170 

Servei Contenidor 84,70 € 

Tot Útil SL. 
factura 400.233 

Oli Llums 11,89 € 

Jfmo So Il·luminació 
factura 354/2015 

Escenari 6x4, Forrat i enmoquetat 363,00 € 

  

Demana la paraula D. José Vicente Maró Mestre, i manifesta que la factura 354/2015 de JFM So 
Il·luminació, per import de 363,00 € i que figura sota el concepte de escenari 6x4, Forrat i enmoquetat, va 
ser presentada al registre general de l'Ajuntament el passat 31 de desembre de 2015, amb el següent 
concepte: "Acte de reis". 
Per tant, en tractar-se d'un acte realitzat el dia 5 de gener de 2016, no podem entendre com pot 
presentar-se la factura 5 dies abans de realitzar-se el subministrament, i molt menys com es porta a 
aprovació com un reconeixement extrajudicial de crèdit. La factura va haver-se de presentar 
posteriorment a la realització del subministrament i aprovar-se seguint el tràmit ordinari amb càrrec al 
pressupost de 2016. 
  
Per tot això si la factura no es retira, votarem en contra de l'aprovació del reconeixement extrajudicial de 
crèdit. 
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Després de la intervenció del Sr. José Vicente Marcó Mestre, se sol·licita la intervenció del secretari - 
interventor, que manifesta que es tracta d'un error, i que aquesta factura s'ha de retirar de la proposta 
d'acord i requerir JFM So que torni a emetre-la amb data 2016. 
  
Després de consultar amb la resta dels membres de la Corporació, la Sra. Alcaldessa proposa retirar la 
factura de JFM So, i aprovar la proposta d'acord amb l'esmena realitzada. 
  
A continuació, el Ple de la Corporació adopta per unanimitat dels seus membres el següent ACORD 
  
Únic:  L'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits nombre 1/2016, autoritzant, disposant i 
reconeixent aquests crèdits, per al seu pagament amb càrrec als crèdits del vigent Pressupost General. 

 
ANNEX. 

  
- Obligacions pendents de reconeixement extrajudicial de crèdits de l'exercici de 2015, a aquesta 

data: 
  

Estela i Fills SL 
factura 15B000196 

Subministrament Gasoleo A 62,00 € 

Ferreteria Bonaire 
factura 84.890 

Senyal 50x50 cm 16,72 € 

Quiosc Porchens 
factura 15F0214 

Bosses llepolies 1 19,60 € 

Gasorba SL 
factura 1525 

Subministrament Gasoleo C 748, 00 € 

Contenidors Climent SL 
factura 170 

Servei Contenidor 84,70 € 

Tot Útil SL 
factura 400.233 

Oli Llums 11,89 € 

  
  
 II.- PART INFORMATIVA.  

  
3 .- 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 282/2015 a la 44/2016. 
 
 III.- PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DEL PLE (ART.  46.2 I) DE LA LLEI 7/1985, DE 2 
D'ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DEL RÈGIM LOCAL.  
  
4 .- MOCIONS NO RESOLUTIVES. 
  
4 1. MOCIÓ DELS AJUNTAMENTS ACCIONISTES DE RECICLATGE DE  RESIDUS LA MARINA 
ALTA, SA  
  
MOCIÓ Que presenta D. José Vicente Marcó Mestre, portaveu del grup municipal Popular d'Alcalalí, en 
nom i representació del mateix, mitjançant el present escrit, i en ús de les atribucions que li confereix i a 
l'empar del que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i de 
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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 
  

La Junta General d'Accionistes de Reciclatge de Residus la Marina Alta, SA (RRMA) va aprovar 
el passat 14 desembre 2015 els comptes dels exercicis 2013 i 2014, en què no figura assentada 
l'obligació de pagament de les liquidacions complementàries del cànon de tractament de residus a la 
planta del Campello corresponent als anys 2011 i 2012, per import de 1.325.517,95 euros, més IVA, que 
van ser girades a RRMA per la concessionària Foment de Construccions i Contractes (FCC), prèvia 
aprovació pel Consorci per a l'execució de les previsions del Pla Zonal 6, Àrea de Gestió A1. 
  

L'omissió d'aquesta obligació en els comptes, que per aquesta i altres raons no reflecteixen la 
imatge fidel de la companyia segons exigeix la llei, obeeix a la negativa de l'entitat Valenciana 
d'Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA), titular del 93'33% de les accions de RRMA i el 
capital social pertany íntegrament a la Generalitat Valenciana, a què RRMA faci front al pagament de les 
factures girades per FCC amb els fons líquids de què disposa, en forma de reserves constituïdes 
mitjançant les aportacions, any rere any, dels ajuntaments accionistes, que a la fi del 2014 ascendien a 
1.445.341,74 euros, segons el balanç de situació al tancament de l'exercici. I a la seua correlativa 
pretensió de que tals factures siguin pagades directament pels ajuntaments. 
  

La negativa de RRMA a fer front a un pagament per al qual té recursos suficients, aportats a més 
íntegrament pels ajuntaments accionistes, i la seua pretensió que es derivi el pagament a aquests, no pot 
atribuir-se sinó a la intenció de VAERSA, manifestada repetidament a al llarg dels últims anys, de fer 
seues les reserves en proporció a la seua participació en el capital social de RRMA, bé sigui mitjançant 
la seua incorporació al valor de l'acció i la posterior alienació de la participació de VAERSA en el capital 
social, que preveu el mandat de desinversió establert per la Generalitat Valenciana mitjançant la Llei 
1/2013, de 21 de maig, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic, bé mitjançant 
la distribució de les reserves entre els accionistes o bé, segons la qual sembla darrera proposta de 
VAERSA, mitjançant la destinació de les reserves a costejar les inversions necessàries per a la viabilitat 
de la societat, el que suposaria igualment la patrimonialització per VAERSA del 93'33 de les reserves 
aportades pels municipis, que estarien finançant íntegrament l'increment del valor d'una societat de la 
qual tan sols són propietaris, tots ells en conjunt, en un 6'66%. 

  
Els alcaldes dels municipis accionistes de RRMA hem manifestat en nombroses ocasions en els 

últims anys, de manera unànime, a la Generalitat Valenciana, a través de la llavors Consellera 
d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient i del llavors director general de Qualitat Ambiental, a diversos 
successius directors generals de VAERSA ja l'anterior i l'actual president del consell d'administració de 
RRMA, que la pretensió de VAERSA d'apropiar-se gran part d'uns fons constituïts, com ja s'ha dit, amb 
les aportacions dels municipis de la Marina Alta provinents de la taxa de residus pagada pels ciutadans, i 
per tant de caràcter finalista, seria il·legal per diverses raons, causaria un greu i injustificat menyscapte 
econòmic als ajuntaments i constituiria un inacceptable abús per part de la Generalitat Valenciana de la 
seva posició dominant en la societat mercantil que es va constituir en el seu dia com a mer instrument de 
participació de la Generalitat en la gestió dels residus urbans a la comarca de la Marina Alta, sense ànim 
de lucre i sense altre interès que la satisfacció de l'interès públic. 

  
Així ho va expressar rotundament l'informe subscrit pels secretaris de setze dels ajuntaments 

accionistes de RRMA amb data 15 d'abril de 2014, que va ser remès a la llavors Consellera 
d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient i presidenta del consell d'administració de VAERSA. 

  
Tenint en compte tot el que s'ha exposat i entenent, com no pot ser d'altra manera, que segueix 

sent inacceptable i contrari a la llei en el moment present el que abans de les eleccions autonòmiques 
del 22 de maig de 2015 els alcaldes dels municipis accionistes de RRMA considerem unànimement 
inacceptable des del punt de vista de l'interès públic que ha de presidir l'actuació de totes les 
administracions públiques, incloses les societats instrumentals de l'Administració de la Generalitat 
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Valenciana, com a VAERSA, inacceptable també des del punt de vista de la lleialtat institucional que 
totes les administracions públiques es deuen legalment i a més il·legal pels motius que van exposar 
detalladament els secretaris dels nostres ajuntaments en l'informe a què s'ha fet referència, per la qual 
anteriorment exposat es proposa al Ple de l'Ajuntament d'Alcalalí, el següent acord: 
  
              1r Sol·licitar a la Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament 
Rural i presidenta del consell d'administració de VAERSA que anteposi el valor i els efectes que els 
serveis públics tenen per als ciutadans a l'enfocament mercantilista que se li vol donar a aquesta qüestió 
, erroni des del punt de vista legal i incompatible amb les finalitats pròpies de les administracions 
públiques, i adopti les decisions necessàries perquè per part de Reciclatge de Residus la Marina Alta, 
SA, que és una societat instrumental de VAERSA, com aquesta ho és de la Generalitat Valenciana, es 
procedeixi al pagament de les factures que han estat girades a RRMA per Foment de Construccions i 
Contractes, SA per les liquidacions complementàries del cànon de tractament de residus corresponents 
als exercicis 2011 i 2012, aprovades pel Consorci per a la execució de les previsions del Pla Zonal de 
residus 6, Àrea de Gestió A1, i es renunciï a la pretensió que tals liquidacions siguin pagades pels 
ajuntaments accionistes, els ciutadans, mitjançant el pagament de la taxa de residus en els seus 
respectius municipis, ja van aportar els fons necessaris perquè aquestes obligacions siguin ateses, 
desistint per a això del recurs interposat contra l'aprovació pel citat Consorci d'aquestes liquidacions. 
  

2n Reiterant el que ja es va manifestar en diverses ocasions i per diversos mitjans als anteriors 
Consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient i director general de Qualitat Ambiental, anunciar al 
govern de la Generalitat Valenciana, a través de la Consellera d'Agricultura, Medi Ambient , Canvi 
Climàtic i Desenvolupament Rural, que l'Ajuntament d'Alcalalí, en defensa dels drets i interessos legítims 
dels seus ciutadans, s'oposarà per tots els mitjans legals al seu abast al pagament d'unes obligacions 
que corresponen a Reciclatge de Residus la Marina Alta, SA, per al qual disposa de fons suficients 
aportats pels mateixos ajuntaments accionistes, i també a l'apropiació, per qualsevol mitjà, per part de 
VAERSA del 93'33% d'aquests fons, constituïts en forma de reserves de RRMA i el caràcter finalista 
determina que no puguin legalment destinar sinó a la prestació del servei d'eliminació de residus en els 
municipis dels quals procedeixen. 

  
3r Sol·licitar de la Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament 

Rural que comuniqui formalment als ajuntaments de la Marina Alta, perquè aquests al seu torn puguin fer 
les seves previsions i prendre les seues decisions en una qüestió de tanta importància per a les seues 
poblacions, quins són els plans, projectes i previsions de la Generalitat Valenciana respecte de la Planta 
de Transferència de Residus de Dénia, necessitada d'importants inversions per garantir la seua viabilitat, 
i en relació també amb la mateixa entitat que gestiona aquesta Planta, Reciclatge de Residus la Marina 
Alta, SA, que, sota la seua forma de societat mercantil de capital íntegrament públic, no és sinó el mitjà 
que la Generalitat i els municipis d'aquesta comarca van crear en el seu dia per cooperar en la prestació 
del servei d'eliminació de residus en el seu territori en les adequades condicions de sostenibilitat 
econòmica i mediambiental. 

  
4t Remetre certificació d'aquest acord p er seu coneixement de la postura dels ajuntaments 

accionistes de RRMA respecte de les liquidacions complementàries del cànon de tractament de residus a 
la planta del Campello corresponent als anys 2011 i 2012, que van ser aprovades pel Consorci i girades 
a aquesta entitat, a la presidència del Consorci per a l'execució de les previsions del Pla Zonal 6, Àrea de 
Gestió A1. A la delegació a Alacant de l'entitat mercantil Foment de Construccions i Contractes, SA (Av. 
Doctor Ramón i Cajal, 10, 03003 Alacant). A la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural. Al president de la Mercantil Reciclatges de la Marina Alta. A la presidència de la 
Mancomunitat Intermunicipal Vall del Pop per al seu coneixement, com a ens gestor de la recollida i 
tractament de RSU al municipi. 

  
Després de l'exposició de la Moció, pren la paraula el Sr. José Vicente Marcó Mestre i manifesta 

que aquesta moció ve motivada perquè durant un temps els pobles estaven abocant les escombraries on 
podien. Per això es va crear un centre de transferència per transportar les escombraries. Per aquest 
motiu es va crear la Societat Marina Alta, de la qual la Generalitat té el 93% de l'accionariat, i la resta els 
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Ajuntament que formen part de la mateixa. Durant un temps aquesta societat es va finançar 
exclusivament amb la taxa que pagaven els ajuntaments. Aquesta taxa era per cobrir el cost efectiu del 
servei i amb ella VAERSA té les despeses més que amortitzats. No obstant això, arran d'un Decret dictat 
per la Generalitat en la passada legislatura, segons el qual s'obligava a vendre 
empreses públiques, entre elles l'aportació que tenia VAERSA en Reciclatges Marina Alta. 

  
En aquest moment la Societat tenien un fons de reserva per superàvit d'un milió i mig d'euros i 

quan va anar a aprovar els comptes van arribar unes factures del abocador de Campello d'una liquidació 
de l'any 2010, 2011 i 2012. Amb un muntant global d'un milió quatre-cents mil euros. Els alcaldes 
s'oposen a l'aprovació dels comptes perquè entenen que aquestes factures del abocador de Campello 
les havien d'assumir la pròpia Societat de Reciclatges de la Marina Alta. Vaersa no estava d'acord, i per 
això es va entrar en un conflicte. Els secretaris de 16 ajuntaments socis de Reciclatge de Marina Alta 
prepararen un informe que donava raó als ajuntaments. Aquest informe es remet a la Presidència de 
Reciclatges de la Marina Alta juntament amb un escrit dels alcaldes dient que es negaven a pagar 
aquesta liquidació. Posteriorment, el Consorci de Residus emeti la liquidació a nom de Reciclatges 
Marina Alta, i Marina Alta presenta un Recurs, el qual es va resoldre la setmana passada. Els 
Ajuntaments demanaven que si hi havia una liquidació pendent en el abocador del Campello, la qual 
cosa ha provocat un dèficit d'un milió i mig d'euros, també és cert que els ciutadans han estat aportant 
més del que devien a Dénia, i això ha provocat un superàvit d'un milió i mig d'euros. El que demanàvem 
els Ajuntament és que s'agafés aquest milió i mig d'euros de superàvit per liquidar el dèficit generat pel 
Campello. 

  
Posteriorment, el nou Consell va retirar el Decret que obligava a vendre empreses públiques i el 

que proposen és invertir en la Planta, la qual cosa els Ajuntaments segueixen oposant-se, perquè invertir 
en una societat de la qual VAERSA té el 93% de l'accionariat i no posa un dur, els ajuntaments no 
posarem més diners en una cosa que no és nostra. Per això, proposem liquidar el dèficit del Campello 
amb el superàvit esmentat d'un milió i mig d'euros, també proposem que la Societat Reciclatges Marina 
Alta sigui dels Ajuntament i fer una segona planta de transferències al Sud de la Comarca perquè hi ha 
pobles als que no es beneficia en res a la planta de transferència estigui a Dénia, com li passa als pobles 
de la Vall de Pop, a Calp, Poble Nou ... 

  
En resum, el que no volem és que els ciutadans tornin a pagar per una cosa que ja han pagat. 
  
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i diu que és cert que hi ha un superàvit d'un milió i mig d'euros, 

però si s'utilitza per pagar el deute que tenen pendent altres ajuntaments, s'està perjudicant als 
ajuntaments que no tenen deutes. Per part del Consell s'ha dit que aquest superàvit es pot invertir en una 
millora de la planta de transferència. 

  
Pren la palabara José Vicente Marcó Mestre i diu que els diners que es deuen 

en Campello, ho deu de la Marina Alta, el superàvit de Dénia també l'ha produït la Marina Alta. És a dir, 
els mateixos. Per això diem que amb el Superàvit de Dénia es pagui la liquidació del Campello. I que el 
Consell proposi que s'inverteixi el superàvit de la planta de Dénia no ens sembla bé, perquè en primer 
lloc, els terrenys on es troba la planta són de VAERSA, no són dels ajuntaments. I a més, la inversió es 
faria en una societat que en un 93% pertany a VAERSA. El que volem és els diners que aporten els 
ciutadans de la Marina Alta, sigui per als ciutadans de la Marina Alta, no de VAERSA ni de la Conselleria. 

 
  
Després de les intervencions, es sotmet la Moció a votació, i aquesta és rebutjada amb els vots 

en contra Dña. Maria Isabel Molina Vicens (Compromís), Alejandro Romà Serer (Compromís), Josep 
Joan Ramis Ferrer (Compromís), Bernardo Ferrer Pastor (PSOE) i D. Francisco Miguel Costa Llácer 
(EU), i els vots a favor del Sr. José Vicente Marcó Mestre (PP), Sra. Beatriz Vicens Vives (PP), Sra Maria 
José Ferrer Ripoll (PP) i Sra Maria Aurora Piera Noguera (PP).    
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4 .2. MOCIÓ EN DEFENSA DE LES DIPUTACIONS, CABILDOS I CON SELLS INSULARS I EN 
CONTRA DE LA SEUA DESAPARICIÓ  
  
MOCIÓ que presenta D. José Vicente Marcó Mestre, portaveu del grup municipal Popular d'Alcalalí, en 
nom i representació del mateix, mitjançant el present escrit, i en ús de les atribucions que li confereix i a 
l'empar 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 
  
Des del començament de la nostra democràcia les diputacions provincials, els cabildos i els consells 
insulars han estat coprotagonistes, com governs locals intermedis, de la millora general dels nostres 
pobles i ciutats, ajudant els municipis a desenvolupar les seves competències i a prestar més i millors 
serveis. El seu objectiu final ha estat i és l'aportació de més benestar als ciutadans oferint serveis de 
qualitat que garanteixin la igualtat d'oportunitats, evitant així que hi hagi ciutadans de segona i de 
primera. 
 
Al llarg de tots aquests anys han garantit la permanent assistència, cooperació jurídica, econòmica, 
tècnica i d'assessorament dels municipis, facilitant la seva adequat funcionament, especialment dels 
rurals. 
 
La seua tasca de coordinació territorial, d'auxili als petits i mitjans municipis, de prestació de serveis de 
primera necessitat que no podrien proporcionar molts municipis per si sols, d'impuls d'actuacions 
complementàries en temes de competència municipal, ha estat definitiva per a la gestió local . Províncies 
i municipis, ajuntaments i diputacions, integren una mateixa comunitat política local i comparteixen uns 
mateixos interessos, sense relació jeràrquica sinó de paritat institucional. Són fonamentals per a, 
generant economies d'escala, provocar l'abaratiment dels costos i el consegüent efecte multiplicador dels 
recursos. 
 
El seu paper és essencial per als petits municipis, fins al punt que la seua supressió abocaria a la 
desaparició de petits ajuntaments. I són imprescindibles per combatre la despoblació. Les diputacions 
provincials, així com les diputacions forals i els Cabildos i Consells Insulars són veritables 
administracions territorials amb competències pròpies i amb autonomia per gestionar els seus interessos, 
tal com reconeix la Constitució. 
 
L'article 141.2 de la Constitució encomana a les Diputacions el Govern i l'administració autònoma de les 
províncies, reconegudes en el seu apartat 1r com entitats locals amb personalitat jurídica pròpia. Així ho 
ha ratificat el Tribunal Constitucional en diferents ocasions, definint-les com "components essencials la 
preservació es jutja indispensable per assegurar els principis constitucionals". 
 
Finalment, són element clau per a la vertebració nacional, raó per la qual la seua eliminació és una 
pretensió constant de les formacions polítiques nacionalistes. 
 
Davant el coneixement d'un possible acord entre el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciutadans que 
passaria per la supressió de les diputacions provincials, el Partit Popular vol un cop més sortir en 
defensa de l'existència de les corporacions provincials i insulars. 
 
Una defensa de les diputacions provincials que fins fa molt poques dates era compartida pel Partit 
Socialista Obrer Espanyol, qui va concórrer a les eleccions municipals de 2015 amb un seguit de 
propostes que, lluny de comportar la desaparició que ara negocien, les reforçaven per fer-les més 
modernes, eficaços i transparents: 
  
PROGRAMA ELECTORAL PSOE MUNICIPALS 2015  
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Modernitzar les diputacions provincials, fer-les més eficaces i transparents i posar-les al servei dels petits 
municipis, fonamentalment, per donar suport a les inversions necessàries a través dels plans provincials i 
oferir una adequada cobertura de serveis públics als seus veïns i veïnes. 
I fa tot just dos mesos el Partit Socialista Obrer espanyol insistia en la seua defensa d'aquestes 
institucions locals, que ara fa servir com a moneda de canvi: 
 
PROGRAMA ELECTORAL PSOE GENERALS 2015  
Modernitzar les diputacions provincials reformulant el seu paper com a espai de trobada entre els 
ajuntaments de menys de 20.000 habitants i dotant-les de competències prestadores de serveis que 
suposin una millora d'eficàcia i eficiència respecte als mateixos serveis prestats pels municipis, sempre 
amb criteris de màxima transparència , racionalitat i democràcia. 

  
Per tot l'anterior, es proposa al Ple de l'Ajuntament d'Alcalalí, el següent acord: 

  
  

1.- Reivindicar el valor institucional de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars com 
governs que compleixen la missió de cooperar en la vertebració territorial i de vetllar per la igualtat 
i accés de tots els ciutadans als serveis necessaris. 
2.- Exigir al futur Govern de la Nació que respecti aquestes institucions per no castigar els milions 
d'espanyols que, sota la seua empara, conviuen en municipis rurals. 
3.- Valorar que el present immediat de les Diputacions, Cabildos i Consells insulars no passa per 
la seua eliminació sinó per aconseguir, juntament amb els ajuntaments, l'objectiu de dotar-se 
d'unes administracions modernes i eficaces al servei dels ciutadans, en les quals no se solapin 
competències, i que compten amb el mateix nivell de qualitat i autosuficiència de les altres 
administracions de l'Estat. 

  
Pren la paraula D. Jose Vicente Marcó Mestre, i manifesta que últimament hi ha hagut un pacte per 
formar govern, i aquest pacte incloïa la desaparició de les diputacions. Tots sabem la funció que 
exerceix la Diputació en els pobles petits, no només pel que fa a obres i subvencions, sinó també en 
matèria d'assessorament, col·laboració, pobles que no tenen secretari, elaboració d'informes, etc. 
Per això des del partit Popular considerem que les diputacions no poden treure així com 
així. Entenem que sí que hi ha coses que es poden millorar, però no és el camí treure les 
Diputacions. 
  
Volem reivindicar la tasca de les Diputacions, ja que tots els alcaldes de tots els colors polítics saben 
de la importància de la tasca d'una institució com Diputació. 
  
Demana la paraula D. Bernardo Ferrer Pastor, i manifesta que el Partit Socialista d'Alcalalí votarà en 
contra perquè Diputació està polititzada. El que posa en la Moció és molt bonic però és mentida. La 
Diputació d'Alacant és la que més diners gasta en assessors a la Comunitat Valenciana; La institució 
provincial destina gairebé 1,5 milions d'euros a l'any per als salaris dels seus 38 càrrecs de 
confiança. Hi ha 38 càrrecs de confiança per 31 Diputats. Els càrrecs de confiança són posats a 
dit. Són gent que cobra 45.000 i 50.000 euros, i això és perjudicar els pobles. Penso que això no és 
una ajuda als pobles. A sobre, si el PP està ara en Diputació, si un poble té la desgràcia d'estar 
governat per un altre partit, li frenen les subvencions i li posen problemes. Això passa perquè és una 
institució polititzada. Per tot l'exposat, el Partit Socialista d'Alcalalí votarà en contra d'aquesta moció. 
  
Demana la paraula D. Josep Joan Ramis Ferrer, portaveu del grup Compromís, i manfiesta que quan 
va llegir el títol de la Moció pensava que era broma. Pensava com podia ser possible que el PP 
presenti una moció en defensa de les Diputacions. Si jo fos del PP, el que demanaria és que les 
Diputacions es tanquessin, perquè cada setmana surt un nou cas de corrupció a Diputació. 
 
En llegir la moció he vist que diu "el seu objectiu final ha estat i és l'aportació de més benestar 
als ciutadans". Als ciutadans, a ciutadans, a Fernando Sepulcre, el PP de Diputació ... benestar a 
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qui? Nota de premsa: "Diputació va gastar 14.250 euros en un viatge a l'octubre a Brussel·les de sis 
polítics i dos assessors". No sé si aquest és el model de Diputació que volem defensar o salvar. 
Els assessors i Cèsar Sánchez tenien un sou que superava el de Ximo Puig. Va haver de sortir 
Isabel Bonig a dir que es baixessin el sou. Continuo llegint la Moció:" oferint serveis de qualitat que 
garanteixin la igualtat d'oportunitats, evitant així que hi hagi ciutadans de segona i de 
primera ". Ciutadans de primera i de segona és el model que ha portat el PP fins ara. Ciutadans de 
prim era, perquè ciutadans de primera són aquelles poblacions en què governava el PP arribava els 
diners. Ciutadans de segona són aquelles poblacions on governava un partit diferent al PP i no 
arribava els diners. Al febrer de 2015, Luisa Pastor va dir: "Els pobles on no governa ni el PP ni el 
PSOE ho té cru a l'hora de rebre subvencions". Li va venir a dir l'alcalde de Xaló que "on no governa 
el PP es queden amb les engrunes".Ciutadans de primera i de segona. Però continuem amb el 
model de Diputació del PP. Aquesta setmana a la premsa es pot llegir el següent: "El fiscal sosté que 
Ripoll es va prevaler del seu càrrec per beneficiar Ortiz i Fenoll. El fiscal assegura que després de les 
escoltes policials al consistori de Residus del Baix Segura, es desprenen actuacions delictives de 
Ripoll "Aquest és el model de Diputació del PP. "Anticorrupció demana fins a 16 anys de presó per a 
l'exlíder del PP d'Alacant pel cas Brugal per arreglar les adjudicacions del servei d'escombraries de 
la comarca alacantina del Baix Segura , i servir els interessos dels empresaris a canvi de 
contraprestacions. "No s'acaba aquí: una auditoria revela el descontrol en el patrimoni del Patronat 
de turisme". Compromís va demanar una comissió d'investigació a la Diputació d'Alacant, però 
Ciutadans va sortir al rescat del PP perquè aquesta Comissió no es dugués a terme. continuem; A 
Castelló, Alberto Fabra i l'aeroport peatonal i sense avions. Alberto Fabra, aquest senyor a qui li 
tocava la loteria tot el Nadal. Si jo hagués estat del PP li hauria preguntat que número anava a sortir 
el proper Nadal. Aquest és el model de Diputació del PP. 
 
Tenim Alacant i Castelló, ens falta València amb Alfonso Rus. El Rus que deia que si jo mane portaré 
la platja a Xàtiva. Que va passar? Que van sentir a Rus comptant diners. Fins a 2 milions. 
I aquí tenim els tres models de Diputació del PP a Alacant, València i Castelló. 
  
Compromís votarà no a la Moció per dues coses; La primera perquè les diputacions són un focus de 
corrupció i partidisme. Recordem que ja tenim a un expresident de Diputació és presó i altres estan 
sent investigats o estan imputats. Compromís no està en contra dels serveis que presta Diputació, 
però si d'un aparell que ha repartit de manera partidista dels recursos. Les funcions que porta a 
terme Diputació les poden realitzar les Corts de manera descentralitzada en col·laboració amb 
mancomunitats i Municipis. L'art. 141.2 de la Constitució diu que el govern i l'administració de les 
províncies estan encomanades a les Diputacions o altres corporacions de caràcter 
representatiu . Diputació no té més competències de govern més enllà del desenvolupament del seu 
pressupost i dels organismes autònoms que en depenen. Resulta absurd per tant, mantenir que ens 
trobem davant d'un real govern provincial. Però no acaba aquí. Diputació no es vota per Sufragi 
Directe, és Indirecte. Als Diputats no els trien els ciutadans, són els mateixos regidors qui els 
elegeixen. Aquest és un sistema que beneficia el bipartidisme. 
La Diputació necessita una renovació radical, garantint l'assistència als municipis. Però s'ha de fer 
amb la delegació progressiva de competències a la Generalitat ,i procurant la descentralització de les 
Corts. 
 
Per tot això Compromís votarà no, perquè no compartim el vostre model de Diputació. 
  
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre , portaveu del Partit Popular, i manifesta que en 
ser ell qui presenta la moció té dret a tancar el debat amb la seua intervenció; Primer m'agradaria 
destacar que el PSOE, en el seu programa electoral per a eleccions generals no esmentava res de 
tancar les Diputacions. Ara s'ha ajuntat amb Ciutadans i sembla que ha canviat d'opinió. 
 
Pel que fa a la intervenció del portaveu del grup Compromís, voldria donar-li l'enhorabona, ja que 
apunta maneres i serà un gran Parlamentari. Li desitjo molta sort, però el que no entenc i no 
comparteixo és que de vegades li donem tota la veracitat a la premsa. Jo crec la Constitució 
espanyola i la resta de la legislació, donen als ciutadans espanyols la presumpció 
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d'innocència. Quan el jutge digui el contrari es podrà aplicar tot el pes de la llei, però mentrestant cal 
ser prudents. L'altre dia es llegia a la premsa que tres alts càrrecs del Partit Socialista, Esquerra 
Unida i Compromís estaven imputats per la trama de Rus. El que vull dir és que la Corrupció és una 
malaltia que pateix tota la societat. El que cal fer és posar remeis per reduir-la. Eradicar al cent per 
cent serà molt complicat governi qui governi. Però si que hem de treballar tots i posar remeis perquè 
això no passi. Deixem que la justícia actuï. Que actuï com més aviat millor, i que el que l'hagi fet, que 
la pagui. 
 
D'altra banda, és el funcionament de les diputacions partidistes? Partidistes som tots. La Generalitat 
també és partidista; ha donat ajudes a diverses mancomunitats dedocráticamente. Entre d'altres ha 
donat un ajut a dit a la Mancomunitat de la Vall del Pop. 
 
Cal dir que al desembre en Diputació es va aprovar per unanimitat un Pla Provincial d'obres, en el 
qual s i s'ha vist beneficiat Alcalalí i la Llosa. 
 
Quant als assessors, és cert que n'hi ha a Diputació. Però també estan en les conselleries, al Govern 
d'Espanya i molts altres llocs. Quant als sous, estan publicats detalladament en el Butlletí Oficial de 
la Província d'Alacant. A més, el PP no és l'únic partit que té assessors en Diputació, els tenen tots 
els partits, entre ells Compromís. 
 
En conclusió vull dir que jo defenso les Diputacions i crec que són necessàries. Cal millorar les 
coses? I tant que sí, però les Diputacions fan un gran paper amb els pobles petits, i concretament la 
d'Alacant és una administració sanejada, independentment de colors polítics. 
  
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i pregunta al Sr. Marcó Mestre si no creu que seria millor que al 
capdavant de Diputació en comptes de polítics, estiguessin els tècnics. Aquesta seria la millor 
manera de gestionar Diputació. 
  
José Vicente Marcó Mestre respon que per aquesta regla de tres, els ajuntaments també podrien 
estar gestionats per tècnics i no per polítics. 
  
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i diu que l'Ajuntament d'Alcalalí està regit pels tècnics, i sempre 
s'actua previ assessorament dels tècnics. 
  
José Vicente Marcó Mestre respon que en Diputació també s'actua previ assessorament dels 
tècnics. I per concloure, m'agradaria dir que tots hauríem de ser una mica més prudents a l'hora de 
fer valoracions del que s'escriu en les premsa. 
  
Després de les intervencions, es sotmet la Moció a votació, i aquesta és rebutjada amb els vots en 
contra Sra. Maria Isabel Molina Vicens (Compromís), Alejandro Romà Serer (Compromís), Josep 
Joan Ramis Ferrer (Compromís), Bernardo Ferrer Pastor (PSOE) i D. Francisco Miguel Costa L Acer 
(EU), i els vots a favor de José Vicente Va marcar Mestre (PP) , Sra. Beatriz Vicens 
Vives (PP) , Sra Maria José Ferrer Ripoll (PP) i Sra Maria Aurora Piera Noguera (PP).    

  
  
4.3 MOCIÓ DE DÍA INTERNACIONAL DE LA DONA. 
 
Moció que presenta en Josep Joan Ramis Ferrer porta veu del Grup Municipal COMPROMÍS 

PER ALCALALÍ, en l'Ajuntament d’Alcalalí en el seu nom i representació, mitjançant el present 

escrit, i fent ús de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 

del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
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d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació 

per al seu debat la següent  MOCIÓ 

 

 

E X P OS I C I Ó   D E   M O T I U S 

 

 

Des que al desembre de 1977 l'Assemblea General de les Nacions Unides adoptara la resolució de 

proclamar el dia 8 de març com a dia Internacional de la Dona, com a homenatge a una multitud de 

dones que van lluitar per a aconseguir pas a pas una igualtat amb l'home en tots els àmbits socials, 

sobretot en el laboral, es commemora aqueix dia, la lluita pels drets de les dones i reivindicant la 

igualtat entre hòmens i dones.  

 

Fins al moment s'han donat passos de gegant per a la consecució de l'objecte d'aquesta reivindicació, 

però no és menys cert que es continuen produint situacions de flagrant desigualtat en tots els àmbits 

socials, sobretot en el laboral, on les dones tenen molts més problemes que els hòmens per a trobar 

un lloc de treball i on els salaris són sensiblement més baixos pel fet de ser dona. També és 

impossible oblidar les aborronadores xifres de dones víctimes de la violència de gènere. 

 

És per açò que la Federació Valenciana de Municipis com a entitat que agrupa a tots els ajuntaments 

de la Comunitat Valenciana, i en aquests als hòmens i dones dels seus municipis, des del consens de 

tots els grups polítics, considera necessari en aquest dia, 

 

 

M A N I F E S TA R 

 

 

A. Commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona, promovent esdeveniments dirigits 

a reforçar el principi d'igualtat entre dones i hòmens. 

 

B. El compromís de tots i totes en el treball comú per a evitar tot tipus de desigualtat a través de les 

Institucions que representem, començant per la total incorporació de la dona en els càrrecs de 

responsabilitat política i social per a garantir una actuació conjunta des de dins de les nostres 

organitzacions. 

 

C. Apostem per una solució integral, per a l'eliminació definitiva de la violència de gènere, tant a 

través de la prevenció com de la lluita contra la violència exercida cap a les dones. Creiem 
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necessari habilitar tots els instruments legals pertinents per a la total eradicació d'aquesta xacra 

social, així com la creació de fòrums de participació on s'aposte per una actuació conjunta de les 

Institucions i la societat civil per a concretar mesures d'actuació que faciliten la coordinació 

d'actuacions. 

 

D. Considerem que el dret a la igualtat ha d'inculcar-se des de la infància, sent aquesta l'única forma 

d'aconseguir que en un futur els hòmens i dones convisquen d'una manera igualitària i solidària, 

per la qual cosa és necessari potenciar la coeducació en l'escola a través de tot el nostre sistema 

educatiu. 

 

E. Que és imprescindible que la dona compte amb tots els mitjans per a la seua consolidació en el 

món laboral a través de mesures positives des de totes les Institucions, com són els Plans 

d'Igualtat i en particular des de les nostres Corporacions Locals per a aconseguir una major 

conciliació amb la vida familiar entre hòmens i dones. 

 

F. Els Ajuntaments com a administracions més pròximes a tots els ciutadans i ciutadanes ens 

comprometem a realitzar el màxim esforç per a contribuir al desenvolupament d'una forma 

pròxima i quotidiana, de tots els plans i programes que ens conduïsquen a l'enfortiment d'una 

societat igualitària i sense discriminacions. 

 

Després de la lectura de la Moció, Josep Joan Ramis Ferrer, portaveu del grup Compromís, manifesta 
que li agradaria fer èmfasi en una sèrie de dades: 
  

-       El 91,6% de la dones es demanen excedències per cura de familiars. 
-       La diferència salarial entre homes i dones és del 24%, això vol dir que una dona necessita entre 

70 i 80 dies a l'any més de treball per igualar el salari d'un home. 
-        Hi ha més de 2.200.000 dones en atur a Espanya enfront d'un 1.890.000 homes, a data de 

febrer de 2016- 
-       Només un 19,8% dels llocs del consell d'administració de l'IBEX són dones, i solament un 20,6 

en les Cátedreas. 
-       El 81% de les dones tenen pensions de només 350 euros, enfront del 18% dels homes. 
-       De les dones europees en atur, el 23% són espanyoles. 
-       El 33,4% de les dones tenen treballs a temps parcial, enfront del 8,6 dels homes. 
-        42.000 dones van agafar excedències per tenir cura de familiars. 
  
Resumint, en un any una dona cobra 5.733,00 euros menys a l'any que un home. 
He vist un article relatiu al mercat laboral espanyol i les dones. Aquest article diu que el mercat 
laboral espanyol és patriarcal i violent amb les dones. Són les que més treballen a temps parcial i 
això és degut a que dediquen el triple de temps que els homes a les tasques domèstiques. Les 
dones tenen problemes per conciliar la vida familiar i laboral i per això, en moltes ocasions han 
d'interrompre la seua vida laboral. 
Correspon a les institucions públiques prendre les mesures per evitar que això passi. 
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Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre i diu que aquesta Moció ha estat realitzada per la 
FVMP de manera consensuada amb municipis de tots els colors polítics. La considerem adequada, i 
per tant votarem a favor. 
  
Després de les intervencions, se sotmet la Moció a votació, i aquesta és aprovada per UNANIMITAT 
dels assistents. 
  

 
 

4.4 MOCIÓ CONTRA LA CORRUPCIÓ . 

 

Moció que presenta en Josep Joan Ramis Ferrer porta veu del Grup Municipal COMPROMÍS 

PER ALCALALÍ, en l'Ajuntament d’Alcalalí en el seu nom i representació, mitjançant el present 

escrit, i fent ús de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 

del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 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 la següent  MOCIÓ 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, institució municipalista de la Comunitat 

Valenciana, davant dels casos de corrupció política que estan colpejant la vida pública i la imatge dels 

càrrecs electes que representem, demanda la unitat del municipalisme valencià en con tra de la 

Corrupció. 

 

La corrupció suposa una amenaça per a l'estabilitat i seguretat de la societat valenciana, 

perjudica les institucions i els valors de la democràcia, l'ètica i compromet el desenvolupament dels 

nostres pobles. És una alifac que afecta molt negativament davant de la incomprensible realitat de què 

roben els diners de tots, enfront dels que estan patint els efectes d'una crisi devastadora. 

 

Les institucions hem de promoure i fomentar el rebuig de la corrupció, és la nostra obligació, som 

servidors públics que hem de vetlar per una gestió pública responsable i d'equitat sotmesa a la Llei. 

També, és la nostra responsabilitat, fomentar la cultura dels valors socials, ètics i democràtics, apartant 

el model de societat que ha alimentat el mètode del «pelotazo» econòmic i en conseqüència, potenciar 

els sistemes de control de mitjans policials, judicials, així com dels organismes encarregats de la 

vigilància i inspecció de la gestió pública. 

 

L’FVMP representa a 542 alcaldes i a 5.782 regidors, càrrecs electes locals, que treballen i 

presten els seus serveis amb dedicació i honestedat, en el seu compromís per millorar la vida dels seus 

veïns i veïnes des d'una vocació de servidors públics. Una gran majoria són de xicotets municipis, sense 
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retribució econòmica, però amb moltes ganes de treballar pel seu poble. No obstant això, la conducta 

delictiva d'uns , suposa un atropellament al bon fer públic delsaltres , la immensa majoria. 

 

Les últimes notícies de corrupció afecten d'una manera molt negativa a la legitimitat de les 

nostres institucions, perquè a més del desvergonyiment, es demostra que han fallat els mecanismes de 

control dels partits i de les institucions. És el moment, no podem esperar, hem d'actuar, els ajuntaments 

som responsables de configurar una Administració íntegra, impecable i honrada. 

 

Per tot això, presentem per a la seua aprovació la següent proposta d'acord: 

 

I. Exigir l'obligació de reposar els diners públics dels ciutadans, per aquells que han comés el delicte.  

 

II. Exigir l'actuació immediata i pública, per part de les formacions polítiques, per a la separació de 

responsabilitats i/o representació dels corruptes. 

 

III. Exigir la retirada dels honors públics a les persones corruptes, en totes les seues modalitats (plaques 

commemoratives, places, estàtues, condecoracions, etc.) instant a les entitats ciutadanes al suport en 

aquestes accions. 

 

IV. Exigir el compliment rigorós de la Llei en els mecanismes de control en la gestió de les 

Administracions Públiques. 

 

V. Rebutjar la corrupció en totes les seues formes i lluitar contra aquesta en tots els àmbits de la vida 

pública, promovent la qualitat de la democràcia, presidida per l'ètica i la dignitat. 

 

VI. Defendre el nom de la Societat Valenciana, treballadora, honesta, i lamentar profundament l'estafa 

econòmica i moral a què els corruptes ens han sotmés. 

 

Després de la lectura de la Moció, Josep Joan Ramis Ferrer, portaveu del grup Compromís, manifesta 
que la premsa l'única cosa que fa és dir el que passa, i el que passa és que dia rere dia estan sortint 
casos de corrupció. Podrà estar mes encertada o menys, però és la realitat que avui tenim; Operació 
taula, Púnica, Noos, Brugal ... Tenim el PP de valència que ara està portat per una gestora. Cal deixar 
treballar a la justícia, és clar que sí, però no es pot permetre que passin coses com la destrucció dels 
discos durs de Bárcenas. 
 
Què crea la corrupció? La crea la gent que vol viure de la política. Gent que passa dotze o setze anys en 
la política. Aquí a la Comunitat Valenciana tenim els pagaments il·legals en la trama Gürtel, manipulació 
de contractes a Fitur, manipulació de contractes en la visita del Papa, finançament il·legal de campanyes 
electorals del PP 2.007 i 2.008. .. Això són simplement titulars, però és el que la gent veu i la imatge que 
donem els valencians a l'exterior. 
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Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre, i manifesta que novament dóna l'enhorabona al Sr. 
Josep Joan Ramis Ferrer i que apunta maneres. Seràs un bon parlamentari en un àmbit més elevat que 
l'Ajuntament d'Alcalalí, però no per això més important. Jo com afiliat al PP sóc el primer interessat que 
es netegi casa meua. Avanço que votaré a favor de la moció no perquè ho diguis tú, sinó perquè és una 
moció consensuada per la FVMP i tots els grups polítics. El que sí es podria afegir a la moció que caldria 
dotar de més mitjans a la Justícia perquè actuï més ràpid. Hi ha molts més polítics honrats que corruptes, 
el que passa és que fan molt més soroll els corruptes que són uns pocavergonyes.  
  
Pren la paraula D. Josep Joan Ramis Ferrer, i manifesta que és molt difícil controlar a totes les persones, 
però el que si hem de fer les institucions és adoptar les mesures necessàries perquè quan hi ha un cas 
de corrupció no torni a passar. La justícia no va molt ràpida, però és que tampoc s'està col·laborant amb 
la Justícia. Es posen traves perquè no es pugui avançar i que els delictes prescriguin. Sou els més 
interessats els del PP a que s'acabi amb la corrupció? Llavors perquè no es va votar a favor de la creació 
de la comissió d'investigació en diputació? Cal la col·laboració de tots els partits polítics per acabar amb 
la corrupció. Per això vam presentar aquesta moció, però cal actuar i treballar , perquè això no torni a 
passar i canviar la imatge que els valencians i valencianes tenen dels seus polítics. 
 
Som una comunitat infrafinançada, però no és la imatge que donem gràcies a la corrupció i a 
esdeveniments com la Fórmula 1 i la Copa Amèrica. Per això hem de treballar i reivindicar un millor 
finançament per rentar la nostra imatge davant els ciutadans. 
  
Demana la paraula D. José Vicente Marco Mestre , i diu que pel que fa a la Comissió d'Investigació de 
Diputació, no té sentit perquè qualsevol diputat pot demanar còpia dels expedients, i si veu alguna cosa 
irregular té l'opció d'acudir a la fiscalia. 
Quant al que s'ha dit de la Corrupció, m'agradaria dir que no és exclusiu del PP i de la Comunitat 
Valenciana. Aquí tenim els exemples d'Andalusia i de Catalunya amb el Espanya ens roba. 
  
Demana la paraula D. Josep Joan Ramis Ferrer i diu que per concloure, m'agradaria dir que la meua 
estada a la política té data de caducitat. Crec que ningú hauria d'estar en política mes de vuit anys. Així 
que en el futur no em veurà en estades més altes. Estaré a casa meua i exercint la meua professió. Hi ha 
una generació de valencians que ve després de mi que són molt vàlids i molt valents que ocupessin el 
meu lloc. 
  
Després de les intervencions, se sotmet la Moció a votació, i aquesta és aprovada per UNANIMITAT dels 
assistents. 
 
 
5 .-PRECS I PREGUNTES 
  
Per part de la Sra. Alcaldessa s'obre el torn de precs i preguntes. 
  
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre, i pregunta en quin estat es troba la tramitació del 
PGOU , i en què concepte s’ha presentat una factura pel 5% del contracte. 
  
La Sra. Alcaldessa respon que hi ha hagut reunions amb Tomàs , en les quals se li han demanat unes 
petites modificacions i quan les tingui llistes us convocarem a tots. 
Pel que fa a la factura del 5%, no es deu al fet que s'hagi fet un treball específic. Simplement ens va 
demanar si li podíem abonar un 5% del 15% que li queda per cobrar. 
  
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre, i pregunta si ja estan disponibles les dades de 
reciclatge de les escombraries per les quals va preguntar en l'anterior ple ordinari. 
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La Sra. Alcaldessa respon que sí que disposa de les dades i que estan a la seua disposició i se li 
facilitaran en acabar la sessió. Continua dient que s'ha produït un augment de 15.000 euros en la quantia 
anual que li correspon pagar a l'ajuntament de Alcalalí per les escombraries, i que ha preguntat pel motiu 
d'aquest augment a la Secretària de la Mancomunitat i no li ha sabut respondre. Per aquest motiu se li ha 
demanat a vostè si pot explicar com es calculen les quotes de cada municipi. 
  
José Vicente Marcó Mestre respon que ell pot explicar les dades fins al juny del 2015, que és quan va 
deixar de ser president de la Mancomunitat. Des de llavors no ha tingut accés a més informació. 
  
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre i diu que li ha arribat informació que a Llíber no està 
arribant aigua potable. Sembla ser que s’ha manipulat la instalació de Parcent i pareix que no tota l’aigua 
està passant per la planta potabilitzadora. A més, sembla que l'aigua filtrada està anant per l'antiga 
canonada de Benissa que arriba a Xaló i Llíber, i per la canonada vella que és la que arriba a Alcalalí no 
passa l'aigua filtrada. No entenc perquè es discrimina Alcalalí si la planta potabilitzadora és de la 
mancomunitat, i perquè hem de pagar la factura d'alguna cosa que no gastem. 
Tampoc entenc perquè es presenta la factura de la planta potabilitzadora directament a Alcalalí, quan 
hauria de presentar-se a la Mancomunitat. 
Sembla ser que a Llíber ha arribat aigua sense clorar durant cinc dies, per això voldria demanar que el 
clorador d'Alcalalí es traslladi al Pou de Tossals i que l'empresa concessionària s'encarregui de que 
l'aigua que arribi a Alcalalí estigui en condicions. 
  
La Sra. Alcaldessa respon que en el tema de l'aigua anem tots els alcaldes a una, ja que es tracta d'un 
tema molt sensible. 
Dilluns vaig convocar una reunió amb tots els alcaldes dels municipis implicats i vaig parlar amb l'alcalde 
de Llíber i no em va comentar res del que s'ha dit aquí. Em va dir que van tenir un problema de terbolesa 
de l'aigua, però que ja s'ha solucionat. 
Estem en contacte permanent amb l'empresa concessionària de l'aigua per a solucionar qualsevol 
problema que pugui sorgir. 
  
Demana la paraula la Sra. Beatriz Vicens V ives i sol·licita un aclariment de l'acta de la sessió anterior en 
el punt relatiu al cinema Parroquial on diu que l'arquitecte municipal va fer un informe sobre l'estat del 
Cinema, ja que ella no té constància que es hagi fet recentment cap informe. 
  
La Sra. Alcaldessa respon que aquest informe no és recent, sinó que es va fer fa molt de temps per 
l'arquitecte municipal.          
  
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència va aixecar la reunió, sent les vint-i-tres hores i 
quaranta-cinc minuts, estenent-se per mi el secretari aquesta acta. Dono fe. 
  
   
   
Vist i plau 
L'ALCALDESSA                                                         EL SECRETARI 
 

  
  

SRA. MARIA ISABEL MOLINA VICENS  JUAN JOSÉ ABAD RODRIGUEZ 
 
 


