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                                                                                                             SESSIÓ Nº QUATRE  DE  2.016. 
 
SESSIÓ EXTRA-ORDINÀRIA DE 
L’AJUNTAMENT PLENARI D’ALCALALÍ, 
CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MAIG DE 
DOS MIL SETZE. 
 
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial 
d'Alcalalí, sent les VINT-I-UNA hores del dia 
TRENTA de MAIG de 2016 , es reuneixen en 
primera convocatòria els Srs. Regidors que al 
marge s'expressen, sota la Presidència de la 
Sra. Alcaldessa, Sra. Maria Isabel Molina 
Vicens, 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 

 

 
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 2/2016, de data 
10.03.2016, i nº3 / 2016, de data 28.04.2016, són aprovades per unanimitat dels 
assistents. 
 
2.- DESIGNACIÓ MEMBRES MESES ELECTORALS. 
 
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, pel Sr. Alcalde es manifesta als Srs. Regidors la 
necessitat de realitzar el sorteig per a la constitució de les taules electorals de les 
Eleccions Generals que es celebraran el proper 26 de juny de 2016. Així mateix es 
proposa l'elecció de dos 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 
taules electorals, sent els designats i els seus càrrecs els següents: 
 
 

SECCIÓ 1  TAULA    A 

 

TITULARES 

 
PRESIDENT 
BORJA MESTRE GINER 

 
D.N.I. 
************************ 
 

 
ELECTOR Nº 
********* 
 

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 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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1.ER  VOCAL 
ROSA ESPERANZA MONTSERRAT FERRER 

 
D.N.I. 
************************ 
 

 
ELECTOR Nº 
********* 
 

 
2º VOCAL 
 
MONTESERRAT GINER FERRER 

 
D.N.I. 
************************ 
 

 
ELECTOR Nº 
********* 
 

 
 
 
SUPLENTS 
 
1º DE PRESIDENT 
NOELIA ORTS MONCHO 
 

 
D.N.I. 
************************ 
 

 
ELECTOR Nº 
********* 
 

 
2º DE PRESIDENT 
M. ANGELES MESTRE MOLINA 
 

 
D.N.I. 
************************ 
 

 
ELECTOR Nº 
********* 
 

3º DE PRESIDENT 
RUBEN NOVO PÉREZ 
 

D.N.I. 
************************ 
 

ELECTOR Nº 
********* 
 

4º DE PRESIDENT 
 
LORENA ORTOLÁ FERRER 

D.N.I. 
************************ 
 

ELECTOR Nº 
********* 
 

 
1º DE 1ER. VOCAL 
 
MARIO ANDRES HERAS MIRÓ 

 
D.N.I. 
************************ 
 

 
ELECTOR Nº 
********* 
 

 
2º DE 1ER. VOCAL 
MARI CARMEN ORTS IVARS 
 

 
D.N.I. 
************************ 
 

 
ELECTOR Nº 
********* 
 

3º DE 1ER. VOCAL 
 
MARTA FIONA MÉNDEZ ZARZALEJO 

D.N.I. 
************************ 
 

ELECTOR Nº 
********* 
 

4º DE 1ER. VOCAL 
DAVID LLOBELL FERRER 

D.N.I. 
************************ 
 

ELECTOR Nº 
********* 
 

 
1º DE 2º  VOCAL 
 
CARLES SERER VICENS 

 
D.N.I. 
************************ 
 

 
ELECTOR Nº 
********* 
 

 
2º DE  2º VOCAL 
  
JUAN MESTRE SIMO 

 
D.N.I. 
************************ 
 

 
ELECTOR Nº 
********* 
 

3º DE 2º  VOCAL 
 
LAURA ESCRIVÀ CANTÓ 

D.N.I. 
************************ 
 

ELECTOR Nº 
********* 
 

4º DE  2º VOCAL 
 ESTEFANIA FUENTES VICENS 
 

D.N.I. 
************************ 
 

ELECTOR Nº 
********* 
 

 
 
 
3. - DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST 2015.    
 
Es dóna compte al Ple de l'aprovació mitjançant Decret nº82, de data 27 d'abril de 2016, 
de la liquidació del Pressupost General de 2015, el resum és el següent: 
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DECRET 82/2016 de 27 abril. 

 

 

Vista la liquidació del pressupost de l'exercici de 2015, informada per Secretaria- 
Intervenció, aquesta Presidència, de conformitat amb l'article 191 i ss. 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 90.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de l'esmentada Llei, en matèria de 
pressupostos RESOLC 

 

PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost General de 2015. 

 

 

 

Dita liquidació presenta el següent resultat pressupostari. 

  

1 Drets reconeguts nets                 1.279.442,16 €  

2 Obligacions reconegudes netes                    911.035.95 €  

3      Passius financers                     21.914,12 € 

4 Resultat pressupostari (1-2-3)                    346.492,09 €  

 AJUSTOS  

5 Desviacions positives de finançament                     4.777,05  €  

6 Desviacions negatives de finançament                       3.123,17  €      

7 Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria                      1.353,21 €  

   

8 Resultat pressupostari ajustat (4-5+6+7)                   346.191,42 €  

   

 

El romanent de tresoreria, a 31 - 12 - 2015, es el següent: 

 

 

  

1 Drets pendents de cobro a fi d’exercici  

 De pressupost d’ingressos (pressupost corrent)                   262.566,51 €  

 De pressupost d’ingressos ( pressupostos tancats)                   121.332,39 €  
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 De recursos d’altres entitats públiques                                  -   €  

 De altres operacions no pressupostàries                          183,84 €  

   

    Ingressos realitzats pendents d’ aplicació definitiva                                    - €  

                    384.082,74 €  

 

2 

  

Creditors pendents de pago a fi d’exercici:  

 De pressupost de despeses (pressupost corrent)                       53.388,78 €  

 De pressupost de despeses (pressupostos tancats)                       20.641,94 €  

 De Pressupost ingressos                                  -   €  

 De Pressupostos ingressos recursos altres entitats públiques                                  -   €  

 De altres operacions no pressupostàries                    223.082,45 €  

 Pagos realitzats pendents d’aplicació definitiva                        -381,79   €  

                    296.731,38 €  

   

3 Fons líquids en la tresoreria a fi d’exercici                   735.077,50 €  

      

   

 ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL                   822.428,86 €  

         

       Saldos de dubtós cobrament  

                      

      50.169,77 €        

        Excés de finançament afectat                                                                              4.408,01 € 

 

   

   

 

 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESSES   

      GENERALS          767.851,08 € 
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SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest celebri , 
d'acord amb tot el que estableixen els articles 193.4 del Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 , de 5 de març, i 90.2 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril. 
 
TERCER. Ordenar la remissió de còpia d'aquesta liquidació als òrgans competents, tant 
de la Delegació d'Hisenda com de la Comunitat Autònoma. 
 
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i manifesta que la documentació relativa a la 
liquidació del pressupost 2015 es troba disponible a Secretaria per a qualsevol persona 
que vulgui consultar-la. Per a nosaltres és un bon resultat i significa que s'han fet bé les 
coses. 
 

4.-ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ EN LES FÓRMULES DE 
PAGAMENT CORRESPONENTS ADOPTADA PER LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
DEL CONVENI MARC SUBSCRIT EN DATA 10 DE DESEMBRE DE 2013 ENTRE LA 
GENERALITAT, I ECOEMBALAJES ESPAÑA, SA 
 
Avaluades les circumstàncies esdevingudes en els últims anys, com els canvis en els 
hàbits de consum i, en particular, la generalització d'extraccions irregulars del material 
dipositat en els contenidors blaus o en la recollida porta a porta, que han alterat la 
recollida d'aquest material , es planteja la següent proposta per part d'Ecoembes: 
 
PRIMER.- Prorrogar les condicions previstes en la clàusula 2 Recollida monomaterial de 
paper cartró en contenidor específic de l'Annex II Condicions econòmiques pel que fa al 
percentatge d'aplicació sobre el material recollit per a l'any 2015, quedant de la següent 
manera per a l'any 2016: 
 
"Any 2016: Percentatge de paper cartró responsabilitat de SIG, 40% o el que preveu el 
conveni de col·laboració per a l'any 2016, de resultar un percentatge més alt." 
 
 
Davant aquesta proposta, la qual va ser acceptada per la Comissió de Seguiment del 
conveni marc subscrit en data 10 de desembre de 2013 entre la Generalitat, i 
Ecoembalajes España, SA, es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- Acceptar la proposta de modificació en les fórmules de pagament 
corresponents amb els efectes retroactius des de l'1 de gener de 2016, per a totes les 
entitats locals adherides al Conveni Marc, sempre que manifestin expressament la seva 
conformitat a través de l'acord del ple de la Corporació. 
 
SEGON.- Remetre certificat d'este acord per duplicat a la Direcció General de Canvi 
Climàtic i Qualitat Ambiental de la Conselleria d'Agrícultura, Medi Ambient, Canvi 
Climàtic i Desenvolupament Rural i a Ecoembalajes España, SA (Ecoembes). 
 
 
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i manifesta que Alcalalí és un dels municipis que més 
recicla i anima la gent a seguir reciclant. També destaca la neteja dels contenidors 
soterrats al poble. 
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Demana la paraula la Sra. Beatriz Vicens Vives i manifesta que els contenidors soterrats 
potser estiguin nets, però els que estan davant de casa meva no ho estan. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que pren nota d'això i es mirarà. 
 
Després de les intervencions l'acord és aprovat per UNANIMITAT dels assistents. 
 
 
5.- DECLARACIÓ DEL SERVEI DE BIBLIOTECA MUNICIPAL D'ALCALALÍ COM 
ESSENCIAL I PRIORITARI. 
 
Vista la necessitat urgent i inajornable d'aquest Ajuntament de cobrir la plaça de 
bibliotecari/a, amb data 20.05.2016 s’emet Informe de Secretaria sobre el procediment a 
seguir per declarar un determinat lloc de treball prioritari i que afecta el funcionament 
dels serveis públics essencials. 
 
A tenor de l'article 20. dos de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos generals 
de l'Estat per a l'any 2016, estableix que, durant l'any 2016 no es procedirà a la 
contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o 
de funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i 
inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es 
considerin prioritaris o que afecten el funcionament dels serveis públics essencials 
Vist que, amb data 23.05.2016, es va emetre el següent informe per part de la Sra. 
Alcaldessa: 
 "Una biblioteca pública i a els serveis que presta son una inversió a llarg termini a 
benefici d'un poble. 
 
L’objectiu principal de la biblioteca pública és proporcionar recursos i serveis en 
diferents mitjans per atendre les necessitats de les persones i els grups pel que fa a 
l’educació, la informació i el desenvolupament personal. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- DECLARACIÓN DEL SEVICIO DE BIBILIOTECA MUNICIPAL DE ALCALALÍ COMO 
ESENCIAL Y PRIORITARIO. 

Vista la necesidad urgente e inaplazable de este Ayuntamiento de cubrir la plaza de 
bibliotecario/a, con fecha 20/05/2016 emitió Informe de Secretaría sobre el 
procedimiento a seguir para declarar un determinado puesto de trabajo prioritario y que 
afecta al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. 
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A tenor del artículo 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2016, establece que, durante el año 2016 no se 
procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal 
estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para 
cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones 
y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al 
funcionamiento de los servicios públicos esenciales 

Visto que, con fecha 23/05/2016, se emitió el siguiente informe por parte de la Sra. 
Alcaldesa: 

 “Una biblioteca pública i els serveis que presta són una inversió a llarg termini en 
benefici d’un poble. 
 
L’objectiu principal de la biblioteca pública és proporcionar recursos i serveis en 
diferents mitjans per atendre les necessitats de les persones i els grups pel que fa a 
l’educació, la informació i el desenvolupament personal. 
  
Les biblioteques publiques exerceixen una funció important en el desenvolupament i la 
continuïtat d’una societat democrática oferint accés individual a un ampli i variat ventall 
de coneixements, idees i opinions. 
 
Tantmateix, són un servei cultural de proximitat, i que van més enllà de la difusió de la 
cultura i de la seva tasca vinculada al món del llibre i la lectura; una biblioteca és un 
espai comunitari amb una multiplicitat de recursos. 
 
Per tot açò, vull comunicar al Ple d’aquest Ajuntament, la necessitat de crear una borsa 
de treball, per poder contractar a temps parcial una persona que puga fer la tasca de 
bibliotecària, i així poder atendre les necessitats de les nostres veïnes i veïns.” 
 
 
Atès que en l'àmbit local no apareixen predeterminats els sectors o serveis públics que 
han de considerar-se essencials, els quals hauran de delimitar per cada administració 
pública. 
 
Per tot això, de conformitat amb el que disposa l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, es proposa al Ple a proposta d'Alcaldia el 
següent ACORD 
 
PRIMER. Declarar el servei de biblioteca municipal com un servei públic essencial i 
prioritari, i que hi ha necessitats urgents i inajornables que fan necessària la contractació 
de persona que exerceixi funcions de bibliotecari / a com personal laboral temporal, a 
causa que aquest servei és necessari per al benestar dels veïns. 
 
Després de la lectura de la proposta, demana la paraula D. Bernardo Ferrer Pastor del 
PSOE, i manifesta que quan va entrar a l'Ajuntament creia que era molt important 
contractar a una persona de manteniment ja que hi ha instal·lacions que necessiten ser 
reparades. A una persona així se li podria donar les claus perquè obrís la biblioteca o bé 
es podria donar claus a l'AMPA. A més, l'altre dia vaig anar a la biblioteca, i en primer 
lloc em vaig trobar que estava tancada. Vaig anar a l'Ajuntament a agafar les claus i vaig 
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veure que tots els llibres dels nens estan en català. Hi ha editorials valencianes i no hi 
ha perquè comprar llibres d'editorials catalanes. Si la prioritat és adoctrinar els nens no 
estic d'acord. Considero que hi ha coses més prioritàries. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que lamenta que la biblioteca estigués tancada, ja que la 
persona que estava contractada amb una subvenció ha cessat en les seves funcions. 
Amb la contractació d’algú per a la biblioteca volem evitar precisament que la biblioteca 
estigui tancada. Quant als llibres que s'han comprat últimament, hi ha una factura de 
compra de vint llibres i d'ells deu estan en castellà i deu en valencià. 
Demana la paraula D. Bernardo Ferrer Pastor i diu que les Editorials dels llibres són 
catalanes. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que és la seva percepció i que qui vulgui pot acudir a la 
biblioteca a comprovar-ho. També es pot consultar la factura de compra de llibres. 
 
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre i manifesta que li sorprèn en primer 
 lloc el text de la proposta "fer la tasca de bibliotecària". Tan clar està que serà 
dona? No pot ser un home? 
 
Des del grup popular es considera que la proposta no té el estudi necessari que ens 
permeti prendre una decisió objectiva, ja que no s'aporta un estudi econòmic i de 
viabilitat que aclareixi quins serien els costos econòmics que hauria de suportar 
l'Ajuntament, tant en el present com en el futur. Està basada en un simple informe 
d'Alcaldia, que no tècnic, amb un caràcter que podríem definir més d'poètic que de 
rigorós. 
 
Tampoc s'aporten dades de quin ha estat el funcionament en aquests mesos en què 
s'ha comptat amb personal subvencionat, com ara horaris, préstec de llibres, activitats, 
públic assistent, edats, etc. 
 
Considerem que s'hauria d'estudiar els costos laborals i de seguretat social de la 
persona, l'horari de treball, etc. El que es proposa és més la creació d'una plaça fixa que 
la contractació temporal dels serveis per mitjà d'una borsa de treball, ja que el servei 
s'ha de prestar tot l'any i no en èpoques concretes o ser de substitució o suport a una 
plaça existent, es tracta doncs d'un lloc de treball nou de caràcter indefinit i amb vocació 
de continuïtat. 
 
Igualment s'hauria de veure el pla d'inversió a la Biblioteca, compra de llibres, 
ordinadors, despeses de manteniment de les instal·lacions, etc. Quin sentit té crear la 
plaça de bibliotecari / bibliotecària i no tenir-hi en condicions? 
Si el que es pretén és augmentar els serveis que es presten a la població i per tant la 
plantilla de l'Ajuntament, caldria estudiar altres necessitats que es puguin tenir, no hem 
d'oblidar que hi ha altres camps que es podrien atendre, com un monitor esportiu, 
professorat per a l'escola de música, monitor per a activitats de la tercera edat, servei de 
traducció per a residents, servei d'acompanyament mèdic, etc. 
 

Tot això sense oblidar els serveis que la llei atribueix com a bàsics als municipis i que es 
desenvolupen des dels serveis administratius, hauríem de valorar el que la plantilla 
actual de l'Ajuntament ja compta amb certa edat, quan finalitzi aquesta legislatura algun 
d'ells estarà sobre els 58 anys. És a dir cal pensar que el coneixement acumulat 



                                                                         Sessió Extra-Ordinària  celebrada el  30  de MAIG  de 2016. 
                    

          

 9 

 

d'aquestes persones cal transferir-lo, no són llocs de treball que es puguin cobrir de la 
nit al dia i caldrà veure quines mesures adoptem. 
 

Una altra cosa que ens preocupa molt especialment són els llibres que estaran a 
disposició dels ciutadans. Recentment hem pogut observar com el regidor Josep Joan 
Ramis ha dos llibres que s'havien manat per part de la Diputació Provincial per al fons 
bibliotecari municipal, i ho ha fet mitjançant escrit amb registre de sortida d'aquest 
Ajuntament 2016-S-RC-303 de 4 d'abril, indicant que "Voldriem fer-li arribar el llibre En 
curt i per dret. Considerem inapropiat destinar diners de la Diputacio d'Alacant a la 
promoció d'activitats com aquestes, i menys encara baix l’àrea de cultura. Entenem que 
la cultura i bou no van lligats de la mà i per tant no són "dues parts d'un mateix tot" com 
indica la carta que ens heu fet arribar junt al llibre. Fer-los saber que en un tema tan 
sensible com aquest, sembla vergonyós que és destinin diners públics a la promoció i 
difusió d'aquest tipus de llibres. Tenim conceptes diferents del qual és cultura i agrairíem 
que no ens féreu arribar més material sobre aquesta temàtica i menys encara, utilitzen a 
els diners de totes i tots. De segur que li podran donar millor utilitat que en el municipi 
d'Alcalalí, on lamentablement, no disposem d'una secció especial a la nostra biblioteca 
municipal, per aquest tipus de llibres. ..//... " 

 

"En curt i per dret " es tracta d'un llibre taurí sobre el lideratge, l'autor Javier Lopez - 
Galiacho és professor titular de dret civil a la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid , 
aquest llibre segons un article publicat al país, defineix que el llibre "pretén traslladar els 
valors de la festa dels bous a les virtuts que sostenen el lideratge personal i empresarial 
"segons el propi autor diu "de front, en curt i per dret, és la màxima expressió de la 
puresa del toreig i per extensió de la pròpia vida. Aquest llibre posa en valor els molts 
valors del toreig, els mateixos valors que permeten a homes i dones navegar al mar de 
la vida", l'autor pretén ajudar el lector a millorar la gestió empresarial i en la seua pròpia 
vida.  

 

Pel que fa al segon llibre retornat pel regidor, es tracta del Premi de Teatre "Evarist 
Garcia 2009" i el motiu argumentat per a la devolució és "estiga ple d'errades 
ortografiques i castellanismes ..//... " 

 

Com podem veure, pel que sembla la censura ha tornat amb la nova política de 
Compromís, això fa recordar temps passats que tant critiquen i que els més grans 
poden recordar. Resulta increïble que tot el que no serveixi per a l'adoctrinament de 
Compromís no pugui estar al servei públic, respectant la disparitat d'opinions dels que 
hem de conviure en democràcia.  

Si aquesta és la biblioteca que pretén fomentar el govern de Compromís, amb censures, 
dient una cosa i fent la contrària, ja avancem que de cap manera podem estar d'acord.  

Per tot això, considerem la conveniència de deixar aquest punt sobre la taula, d'acord 
amb l'article 92 del ROF, i estudiar amb més detall quines han de ser les prioritats a les 
quals hem d’atendre en funció dels mitjans econòmics i humans dels quals disposa el 
consistori, valorant igualment les competències que per llei ens corresponen i aquelles 
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que la llei no ens exigeix. En el cas de no deixar-se sobre la taula per a un estudi amb 
més detall, anunciem el nostre vot en contra, i la interposició del corresponent recurs de 
reposició contra l'acord, ja que no podem aprovar un increment de la plantilla sense 
assegurar la seua viabilitat i tampoc permetre una biblioteca censurada.  

La Sra. Alcaldessa respon que en la proposta fa referència a la cobertura de plaça de 
bibliotecari/a. Si es refereix al meu escrit, no tinc cap problema amb que sigui un home 
el bibliotecari. Pel que fa a les prioritats, m'agradaria dir que monitor esportiu ho hem 
tingut tot l'any. El que no he entès molt bé és el comentari que s'ha fet sobre la previsió 
per al futur de la plantilla de l'Ajuntament. No sé si ha volgut dir que cal començar a 
pensar en substituir la gent que hi ha actualment a la plantilla de l'Ajuntament. 

José Vicente Marcó Mestre respon que hi ha determinats llocs de treball en aquest 
Ajuntament com la persona que porta la comptabilitat que realitza unes tasques 
específiques que per a realitzar-les necessiten qualificació, i quan es jubili, la persona 
que el substitueixi no podrà fer-ho de la nit al dia, sinó que necessitarà cert rodatge. No 
dic que hagi de fer-se demà, ni dins d'un any o dos. Però que sí cal tenir-ho en compte 
en el futur. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que no veu la incompatibilitat entre tenir una previsió per 
substituir el personal administratiu quan es jubili i contractar una persona per a la 
biblioteca. 
 
D. José Vicente Marcó Mestre manifesta que el que es demana és que es retiri la 
proposta per realitzar un estudi de viabilitat amb números i dades. 
 
A continuació per al·lusions es dóna la paraula D. Josep Joan Ramis Ferrer, portaveu 
del grup Compromís i diu que pel que fa al llenguatge utilitzat en l'escrit de la Sra. 
Alcaldessa, hi ha un llenguatge no sexista pel qual es pot utilitzar el desdoblament 
"bibliotecari / a ", i el terme persona bibliotecària. Quant al llibre dels bous, ho vaig fer 
com a regidor d'acord a les meues conviccions i ho tornaria a fer. Sobre el llibre Premi 
de Teatre "Evarist Garcia 2009", el vaig tornar perquè no entenc com pot ser que un 
llibre escrit un 50% en castellà pugui rebre un premi de llengua valenciana. Per això vaig 
demanar a l'escrit que es corregís i que es retornés a l'Ajuntament un cop corregit. 
 
José Vicente Marcó Mestre contesta que no considera lògic que el Regidor de Festes i 
Joventut, segons el seu criteri retorni un llibre perquè està parcialment en castellà i un 
altre llibre perquè considera que el gènere no és adequat. No es pot practicar la censura 
d'aquest llibre sí aquest no. Que la gent triï els llibres que vulgui llegir. 
 
La Sra. Alcaldessa manifesta que a la biblioteca no es practica la censura. Hi ha molts 
llibres de tota mena i estan a disposició de tots els ciutadans. 
 
A continuació es procedeix a la votació del punt amb el resultat següent; vots a favor de 
la proposta de la Sra. Maria Isabel Molina Vicens (Compromís), Alejandro Romà Serer 
(Compromís), Josep Joan Ramis Ferrer (Compromís), i D. Francisco Miguel Costa 
LACER (EU). Vots en contra de José Vicente Marcó Mestre (PP), Sra. Beatriz Vicens 
Vives (PP), Sra Maria Aurora Piera Noguera (PP) i D. Bernardo Ferrer Pastor (PSOE). 
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En haver empat a quatre, es torna a realitzar la votació d'acord amb l'article 100.2 del 
ROF amb idèntic resultat, sent aprovada la proposta pel vot de qualitat de la Sra. 
Alcaldessa 

 

6.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB 
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, 
BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES I REALITZACIÓ DE RASES I 
SONDATGES. 
 
Per la Sra. Alcaldessa es dóna compte de la proposta de modificació de la vigent 
ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, cavallets, bastides i 
altres instal·lacions anàlogues i realització de rases i sondatges. 
 
D'acord amb els articles 15 a 19 i 57 i concordants 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, 
ES PROPOSA AL PLE l'adopció dels següents: 
 
ACORDS.- 
 
Primer: L'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la 
taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, 
runes, tanques, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlogues i realització 
de rases i sondatges, publicada en el BOP nº 157 de 13/07/2005, en l'article 6è de la 
mateixa, quedant en la nova redacció com segueix: 
 
Article 6: Quota tributària. 
 
1.- La quantia de la taxa serà la fixada a la tarifa continguda a l'apartat següent. 
2.- Les tarifes seran les següents: 
 
Tarifa 1ª.- Per l'ocupació de la via pública amb materials, grues, maquinària, runes, 
mercaderies diverses, puntals, cavallets i bastides, així com la realització de rases i 
sondatges per m2 al dia o fracció. 
-0,50 Euros 
 
Tarifa 2a.- Ocupació amb tanques protectores i contenidors per m2 al dia o fracció . 
-0,50 euros 
 
Tarifa 3ª.- Per tancament de carrers, en casos inevitables, per cada 24 hores o fracció, 
per trams de poma. 
-20 euros . 
 
Segon: La present modificació de l'ordenança fiscal serà exposada al públic durant 
trenta dies, previ anunci en el " Butlletí Oficial de la Província d'Alacant ", durant el qual 
els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. 
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Finalitzat el període d'exposició pública, l'Ajuntament adoptarà l'acord definitiu que 
procedeixi, resolent les reclamacions que s'haguessin presentat i aprovant les 
modificacions a què es refereixi l'acord provisional. 
 
En cas que no s'haguessin presentat reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat 
l'acord fins llavors provisional, sense necessitat de nou acord plenari. 
 
En tot cas l'acord definitiu, o el provisional elevat automàticament a tal categoria, i el text 
integrat de l'ordenança o de la seva modificació, haurà de ser publicat al Butlletí Oficial 
de la província, sense que entre en vigor fins que s'hagi dut a terme la publicació. 
 
La Sra. Alcaldessa manifesta que s'ha realitzat una nova redacció de l'article 6, 
destacant sobretot que s'elimina la tarifa 4 que s'aplicava els caps de setmana i 
consideràvem molt elevada. S'han tingut en compte les tarifes que hi ha en altres 
municipis amb característiques similars a Alcalalí, i la proposta està per sota de la 
mitjana. Es pretén facilitar la realització d'obres al municipi. 
 
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre i manifesta que al principi, des del 
grup popular ens vam veure sorpresos amb aquesta proposta, com recordarem vam 
sol·licitar en un ple extraordinari el passat 15 d'octubre la baixada de l'IBI, la qual estava 
més que justificada i beneficiava a tot el poble, aquesta proposta es va veure rebutjada 
per l'equip de govern, escudant-se en un informe tècnic, el qual venia a dir el mateix que 
el que s'adjunta a aquesta proposta, i que en definitiva és, que com resulta lògic si 
disminueixen els ingressos hauran de disminuir les despeses, per això vam entendre 
que podia tractar-se d'una proposta populista, donada la poca recaptació que suposa la 
taxa, l'esperit busca més el que els carrers es desocupin amb celeritat que la 
pròpiament recaptatòria, i a la vista que no resultava lògic emetre un vot afirmatiu amb 
un informe al similar al que va motivar el vot contrari de l'equip de govern en el cas de 
l'IBI, és pel que la postura nostra era l'abstenció ja que estem a favor baixar els 
impostos en la mesura les possibilitats, ho vam fer amb la taxa d'escombraries en la 
passada legislatura i vam acordar en el mateix ple estudiar la baixada de l'IBI, cosa que 
com hem comentat no es va permetre per l'equip de govern. 

 

Però el més sorprenent va ser quan ens vam ficar a estudiar la proposta amb més 
detall, com hem dit, al principi pensàvem que es tractava de baixar la taxa , però no, va 
resultar ser tot el contrari, es pretén incrementar un 150%, i es justifica amb un mètode 
comparatiu del que paguen els municipis propers establint que "s'observa una tarifa 
mitjana per m2 de 0,68 €, mentre que la proposta que es presenta per part de 
l'Ajuntament és de 0,50 € m2 " 

L'ordenança actual estableix un preu en la tarifa 1 ( bastides, grues, runes, etc. ) d'1,00 
€ per cada 5m2 al dia, és a dir el metre quadrat surt a 0,20 € , 20 cèntims al dia enfront 
dels 40 cèntims de Llíber , 48 de Xaló, 77 de Parcent i l'1,10 € d'Orba. 
 
En el cas de la tarifa 2 (ocupació per contenidors) , encara la pujada és més agressiva si 
cap, en l'ordenança actual s'estableix un preu de 0,25 € per cada 5m2 al dia , és a dir 
surt a 0,05 € (5 cèntim ) davant dels 0,50 € que proposa l'alcaldia. 
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Per tot això anunciem el nostre vot en contra, no estem disposats a que l'equip de 
govern impedeixi la baixada de l'IBI i a més vol carregar més als ciutadans que 
necessitin reformar el seu habitatge. 
 
Demanem que el punt sigui retirat i no haver d'esperar a que el PP torni a tenir la 
majoria suficient per derogar la modificació d'aquesta ordenança, que lluny de mirar pels 
ciutadans pretén castigar-los. 
 
Demana la paraula D. Josep Joan Ramis Ferrer, portaveu del grup Compromís, i 
manifesta que el que es pretén amb aquesta modificació és equilibrar la taxa i 
simplificar-la. La tarifa aplicable el cap de setmana és abusiva. Calculi el que val tenir un 
contenidor al carrer una setmana amb l'actual tarifa i amb la nova proposta. És molt més 
barat ara. 
 

Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre i manifesta que l'esperit de 
l'ordenança és que els carrers estiguessin ocupades el menor temps possible i es 
buiden el més aviat possible. Per això s'establia una tarifa diferent el cap de setmana 
que s'aplicava als contenidors no a les bastides que són molt més difícils de desmuntar. 
No veig lògica aquesta proposta de modificació perquè s'està pujant la taxa tant per a 
bastides com per a contenidors. 
 
La Sra . Alcaldessa respon que s'està baixant la taxa en retirar la tarifa del cap de 
setmana que era abusiva. Si es calcula l'ocupació durant una setmana amb la nova 
proposta surt molt més barat que abans. 
 
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre i manifesta que la tarifa 4 s'aplica a 
contenidors, no a bastides. És la tarifa 1 la que es refereix a les bastides, i aquesta 
s'està pujant . 
 

La Sra. Alcaldessa respon que la tarifa 4 es refereix a contenidors i material de 
construcció, és a dir que inclou bastides. Amb la nostra proposta surt molt més barat al 
ciutadà l'ocupació durant tota la setmana. Aquesta proposta de modificació no és per 
gust. Ha estat estudiada i s'han atès peticions ciutadanes. 
 
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre i manifesta que és indiscutible que la 
tarifa 1 i 2 es pugen. En tot cas, el Partit Popular proposa una Esmena a l'actual 
proposta, i seria deixar la tarifa 1, 2 i 3 tal com està en l'actual ordenança i eliminar la 
tarifa 4. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que amb la nostra proposta el que pretenem és simplificar 
l'actual ordenança i ajudar al ciutadà. No ho fem amb cap ànim recaptatori. A més es 
tracta d'una taxa per la qual l'exercici anterior es van recaptar 400 euros. És a dir que 
l'impacte recaptatori en el pressupost és petit. Per tant, no tenim inconvenient a acceptar 
la seua esmena. 
 
Sotmesa a votació l'esmena de mantenir la tarifa 1, 2 i 3, i eliminar la Tarifa 4. Aquesta 
és aprovada per UNANIMITAT dels assistents. 
 
Després de l'aprovació de l'esmena, pren la paraula el Sr. José Vicente Marcó Mestre i 
manifesta que en la votació del punt s'abstindran per coherència. 
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La proposta que se sotmet a votació és la següent : 
D'acord amb els articles 15 a 19 i 57 i concordants 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, 
ES PROPOSA AL PLE l'adopció del següent : 
 
ACORD.- 
 
Primer: L'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la 
taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, 
runes, tanques, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlogues i realització 
de rases i sondatges, publicada en el BOP nº 157 de 13/07/2005, en l'article 6è de la 
mateixa, quedant en la nova redacció com segueix: 
 
Article 6: Quota tributària. 
1.- La quantia de la taxa serà la fixada a la tarifa continguda a l'apartat següent. 
2.- Les Tarifes seran les següents: 
 
Tarifa 1ª.- Per l'ocupació de la via pública amb materials, grues, maquinària, runes, 
mercaderies diverses, puntals, cavallets i bastides, així com la realització de rases i 
sondatges per 5 m2 o fracció al dia o fracció. 
-1 Euros 
Tarifa 2a.- Ocupació amb tanques protectores i contenidors per 5 m2 o fracció al dia o 
fracció. 
-0,25 euros 
Tarifa 3ª.- Per tancament de carrers, en casos inevitables, per cada 24 hores o fracció, 
per trams de poma. 
-20 Euros. 
 
Segon: La present modificació de l'ordenança fiscal serà exposada al públic durant 
trenta dies, previ anunci en el "Butlletí Oficial de la Província d'Alacant", durant el qual 
els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. 
 
Finalitzat el període d'exposició pública, l'Ajuntament adoptarà l'acord definitiu que 
procedeixi, resolent les reclamacions que s'haguessin presentat i aprovant les 
modificacions a què es refereixi l'acord provisional. 
 
En cas que no s'haguessin presentat reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat 
l'acord fins llavors provisional, sense necessitat de nou acord plenari. 
 
En tot cas l'acord definitiu, o el provisional elevat automàticament a tal categoria, i el text 
integrat de l'ordenança o de la seva modificació, haurà de ser publicat al Butlletí Oficial 
de la província, sense que entre en vigor fins que s'hagi dut a terme la publicació. 
 
Sotmesa la proposta a votació, aquest és aprovada amb els vots a favor de de la Sra. 
Maria Isabel Molina Vicens (Compromís), Alejandro Romà Serer (Compromís), Josep 
Joan Ramis Ferrer (Compromís), i D. Francisco Miguel Costa LACER (EU), i les 
abstencions del Sr. José Vicente Va marcar Mestre (PP), Sra. Beatriz Vicens Vives (PP) 
Sra. Maria Aurora Piera Noguera (PP) i D. Bernardo Ferrer Pastor (PSOE). 
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7.- ADHESIÓ VOLUNTÀRIA AL NOU PACTE DELS ALCALDES INTEGRAT PER AL 
CLIMA I L'ENERGIA. 
 
Atesa la invitació realitzada per la Comissió Europea per a l'adhesió voluntària al nou 
Pactes dels Alcaldes integrat per al clima i l'energia, per tal de construir un moviment de 
ciutats i comunitats disposades a fer front a un triple desafiament: 
 
1) Reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en menys d'un 40% d'aquí al 2030, 
principalment a través d'una millor gestió local de l'energia basada en les mesures 
d'eficiència, solucions integrades intel·ligents i la promoció de les energies renovables. 
 
2) Millorar la resiliència, bé mitigant l'impacte del canvi climàtic, bé adaptant-se a ell. 
 
3) Compartir la nostra visió, resultats i experiència i coneixements tècnics amb altres 
ens locals i regionals dins i fora de la UE, gràcies a una cooperació directa i l'intercanvi 
entre homòlegs, així com establir cadenes amb altres regions del món en el marc del 
pacte de Els alcaldes, iniciativa d'abast mundial que va posar en marxa Maros Sefcovic, 
vicepresident de la Comissió responsable de la Unió de l'Energia, a la COP21. 
 
Vist el context i els antecedents en què es desenvolupa i desenvoluparà aquesta 
iniciativa. 
 
Considerant els compromisos que això suposa per a l'entitat local. 
 
Atesos els Principis rectors que aquest Pacte recull. 
 
De conformitat amb el que estableix l' article 82.1 de la RD 2568,1986 , de 28 de 
novembre, i l'art. 20.3 de la llei 7/85 , de 2 d'abril, a la comissió informativa competent , 
per si escau posterior elevació al Ple de la Corporació , es proposa al Ple de 
l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD: 
 

PRIMER.- Adherir-se a la iniciativa comunitària del Nou Pacte dels Alcaldes 
Integrat per al Clima i l'Energia, assumint els compromisos i els principis rectors 
de dit Pacte. 
 
SEGON.- Facultar la presidenta de la Corporació a fi de la signatura de tots els 
documents i protocols resultin necessaris per a l'execució del present acord. 
 
TERCER.- Remetre certificació del present acord a organismes nacionals, 
autonòmic , provincials i europeus que resultin competents en la matèria. 

 
Sotmesa la proposta d'acord a votació , aquesta és aprovada per UNANIMITAT dels 
assistents. 
 

 
8.- ESCRIT PRESENTAT PER D. BERNARDO FERRER PASTOR SOL·LICITANT 
BAIXAR ELS GUALS DE ALCALALÍ DE 90 A 40 EUROS. 
 
Per part de la Sra. Alcaldessa es dóna compte de l'escrit presentat per D. Bernardo 
Ferrer Pastor amb data 2016.04.25 i nº de registre d'entrada 510 amb el següent 
contingut: 
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"Moció per baixar de 90 a 40 Euros els guals d'Alcalalí". 
 
Demana la paraula D. Bernardo Ferrer Pastor i manifesta que considera que l'actual 
taxa del gual de 90 Euros és excessiva. A més, hi ha gent que té posada la placa del 
gual però no està pagant la taxa. En Parcent es paga 36 euros, a Xaló es paga 60 
euros. Tenim una taxa que és igual que la de Dénia. Per això crec que el millor és 
baixar-lo al 40 Euros. 
 
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre i manifesta que és un punt en el qual 
la Sra. Alcaldessa, i com indica el mateix text que antecedeix, diu: "es dóna compte de 
l'escrit ...", pel que entenem que és simplement donar compte i no procedeix cap 
votació. Perquè hi hagi votació i debat deure haver-hi una proposta d'acord que ha de 
venir informada. 
 
La Sra. Alcaldessa pren la paraula i manifesta que està totalment d'acord amb el que 
s'ha dit per D. José Vicente Marcó Mestre i que s'estudiarà la modificació de 
l'ordenança. 
 
 

9.- ESCRIT PRESENTAT PER D. ANTONIO LUIS VICENS VIDAL EN 
REPRESENTACIÓ DELS FESTERS DEL CRIST 2016.  

Per part de la Sra. Alcaldessa es dóna compte de l'escrit presentat per D. Antonio 
Vicens amb data 2016.05.23 i nº de registre d'entrada 650 en el qual sol·licita 
autorització per a fer "Bous al carrer" els dies 27 i 28 de juny. La Sra. Alcaldessa 
manifesta que hi ha hagut certa mobilització ciutadana i s'han recollit signatures contra 
els festejos taurins. En aquest assumpte dono la paraula al Regidor de festes. Pren la 
paraula D. Josep Joan Ramis Ferrer i diu que la Comissió de Festes ha votat a favor 
que hi hagi Bous a les festes d'enguany. Creiem que és un tema que sobrepassa les 
competències de la Regidoria de Festes, i per això hem considerat convenient portar 
aquest assumpte al Ple. Es tracta d'una cosa que afecta tot el poble, i creiem que el 
millor és debatre-ho al Ple on estan representats tots els ciutadans d'Alcalalí. El millor 
hauria estat fer un Referèndum de consulta als ciutadans, però no era possible per 
motius econòmics i de temps.  

Pren la paraula D. Bernardo Ferrer Pastor, portaveu del PSOE, i pregunta quantes 
signatures s'han recollit contra dels Bous. 

Josep Ramis Ferrer respon que no és significatiu el nombre de signants perquè no tota 
la gent que està contra els toros va a signar. A mi m'ha manifestat molta gent que està 
en contra dels toros i no ha volgut venir a signar a l'Ajuntament. També hi ha molta gent 
que no s'ha assabentat d'aquesta iniciativa i per això no ha signat.  

Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i manifesta que des de l'Ajuntament no s'ha fet cap 
comunicació oficial ni Ban respecte al tema dels Bous per recollir signatures. Ens hem 
mantingut al marge perquè és un tema complex que afecta moltes sensibilitats. Si ens 
agradaria saber l'opinió de l'oposició al respecte, ja per això hem portat aquest 
assumpte a ple. 
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Pren la paraula D. José Vicente Marcó Mestre i manifesta que igual que en el punt 
anterior, és un punt en el qual la Sra. Alcaldessa, i com indica el mateix text que 
antecedeix, diu: "es dóna compte de l'escrit ..." , pel que entenem que és simplement 
donar compte i no procedeix cap votació, és més quan vam recollir la documentació del 
ple, no existia cap proposta d'Alcaldia referent a la qüestió de la qual es dóna compte. 
Per debatre un tema ha d'haver una proposta d'Alcaldia. El que ostenta el càrrec és el 
que ha de decidir. Em sembla bé que es vulgui consultar al Ple, però primer s'ha de 
definir l'Alcaldia.  

La Sra. Alcaldessa respon que no té cap inconvenient a prendre una decisió, però 
considerava que era necessari portar aquest assumpte al Ple perquè els membres de la 
Corporació manifestessin la seua opinió. No vull prendre decisions com si això fos un 
absolutisme. Jo ja vaig manifestar als festers que hi havia documents que no anava a 
signar. 

Pren la paraula D. Bernardo Ferrer Pastor i manifesta que des del PSOE d'Alcalalí 
estem a favor de Bous perquè considerem que no es maltracta l'animal. 
 
Pren la paraula D. José Vicente Marcó Mestre i manifesta abans de donar l'oposició la 
seua opinió, els membres del govern han de deixar clara la seua i dir qui està disposat a 
assumir la signatura. 

Pren la paraula D. Bernardo Ferrer Pastor i manifesta que ell està disposat a assumir la 
signatura.  

Pren la paraula D. Josep Joan Ramis Ferrer i manifesta que ens agradaria saber l'opinió 
que té el Partit Popular en aquest assumpte, ja que representa als seus votants en el 
ple. 

D. José Vicente Marcó Mestre respon que cada membre de la Corporació té la seua 
opinió sobre aquest tema. El Partit Popular d'Alcalalí no està en contra de les tradicions i 
està en contra del maltractament animal. 
 
D. Josep Joan Ramis Ferrer pregunta si això vol dir que estan a favor que hi hagi Bous. 
 
D. José Vicente Marcó Mestre respon que vostè pot interpretar el que consideri, jo he 
estat dotze anys d'alcalde prenent decisions i gestionant. Ara els toca a vostès prendre 
decisions. 
 

I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència va aixecar la reunió, a les vint-
i-dos hores i quaranta-cinc minuts, estenent-se per mi el secretari aquesta acta. Dono 
fe. 

 

 
 
 


