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SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE
D’ALCALALÍ, CELEBRADA EL DIA SETZE DE JUNY
DE DOS MIL SETZE.
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial d'Alcalalí,
sent les vint-i-dos hores del dia setze de
juny de 2016, es reuneixen en primera convocatòria
els Srs. Regidors que al marge s'expressen, baix la
Presidència de la Sra. Alcaldessa 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.

Sr. Secretario
D. JUAN JOSÉ ABAD RODRÍGUEZ

ORDRE

DEL

DÍA

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, nº4 / 2016, de data 30/05/2016, es
proposa la seua aprovació.
Pren la paraula D. Bernardo Ferrer Pastor i manifesta que votarà en contra de l'aprovació de
l'acta de la sessió anterior per que no s'ha fet constar a l'acta el motiu pel qual el partit
socialista considerava que no hi ha maltractament animal en els bous al carrer. Tampoc s'ha fet
constar que vaig dir que estava disposat a signar l'autorització per celebrar bous al carrer si
l'alcaldessa delegava en mi la signatura.
Sotmesa l'acta a votació, és aprovada amb els vots a favor de la Sra. Maria Isabel Molina
Vicens (Compromís), Alejandro Romà Serer (Compromís), Josep Joan Ramis Ferrer
(Compromís), D. Francisco Miguel Costa LACER (EU), D. José Vicente Marcó Mestre (PP),Sra.
Beatriz Vicens Vives (PP), i Sra Maria Aurora Piera Noguera (PP). Vots en contra D. Bernardo
Ferrer Pastor (PSOE), i abstencions Sra. Yolanda del Carmen Miró Gómez (PP).
2.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DE LA SRA. YOLANDA DEL
CARMEN MIRÓ GÓMEZ.
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Vist que per Acord del Ple celebrat en sessió extra-ordinària el 28 d’abril de 2016, es
va acordar la presa de coneixement de la renúncia voluntària de Sra. María José Ferrer
Ripoll del lloc de regidora d l'Ajuntament d'Alcalalí.
Atès que en compliment de l'article 9.4 del Reial Decret 2586/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals
i 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, es va acordar
sol·licitar a la Junta Electoral Central que li fossin enviades les credencials de la Sra. Yolanda
del Carme Miró Gómez, candidata següent a les llistes del Partit Popular d'Alcalalí, publicades
en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant nº 76 de data 22 d'abril del 2015.
Atès que estes credencials van ser rebudes per l'Ajuntament el dia 27-05-2016, amb n.º
d'entrada 677, es proposa al Ple de l'Ajuntament d'Alcalalí, acceptar la presa de possessió
de Yolanda del Carme Miró Gómez del càrrec de regidora de l'Ajuntament d'Alcalalí en
substitució de la Sra. María José Ferrer Ripoll, després de la renúncia voluntària d'aquesta.
I per a això i complint amb el procediment legalment establert en l’article 1 del Reial decret
707/1979, de 5 d'abril, regulador de la fórmula per presa de possessió de càrrecs o
funcions públiques, es passa a preguntar a la Sra. Yolanda del Carme Miró Gómez, Si:
«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
de regidora de l'Ajuntament d’Alcalalí amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució,
com a norma fonamental de l'Estat? »
Respon "sí juro".

3.- APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI DE LA CORPORACIÓ.
Per l'Alcaldia s'informa sobre la rectificació de l'Inventari Municipal dels béns i drets que
componen el patrimoni d'aquesta entitat local, a data de 31 de desembre de 2015.
Es presenta a la Corporació la relació de béns i drets inventariats, ressenyats per separat i
segons la seua naturalesa, agrupats per categories, i indicant l'estat de conservació dels
mateixos, la seva valoració i la forma d'adquisició, preu i data en alguns casos.
Es dóna compte de la variació de l'Inventari produïda durant l'exercici 2015, que es transcriu a
continuació:

INVENTARIO GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - AYUNTAMIENTO DE ALCALALÍ

EPI 1.- IMNUEBLES

BRUTO

AMORTIZACIÓN

NETO

19.478.789,29 €

5.207.954,75 €

14.270.834,54 €
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EPI 2.- DERECHOS REALES

236.312,32 €

EPI 3.- MUEBLES DE CRÁCTER HCO,
ARTÍSTICO, IMP. VALOR ECO.

15.677,80 €

0,00 €

15.677,80 €

EPI 4.- CRÉDITOS MOBILIARIOS, VALORES Y DERECHOS

0,00 €

0,00 €

0,00 €

EPI 5.- VEHÍCULOS

12.697,02 €

5.174,44 €

7.522,58 €

2.259,30 €

234.053,02 €

Importes
0,00 €

EPI 6.- SEMOVIENTES

0,00 €

0,00 €

EPI 7.- MUEBLES

222.796,87 €

131.732,70 €

91.064,17 €

TOTAL INVENTARIO GENERAL [31/12/2015]

19.966.273,30 €

5.578.914,91 €

14.387.358,39 €

INCREMENTOS
Importes

DERRAMA 1er TRIMESTRE 2015 COMUNIDAD DE REGANTES ALCALALÍ - JALÓN

631,68 €

DERRAMA 1er TRIMESTRE 2015 COMUNIDAD DE REGANTES ALCALALÍ - JALÓN

7,52 €

MOBILIARIO (BANCADAS, SILLAS Y MESAS)

6.945,33 €

ADECUACIÓN MINUSVÁLIDOS ASCENSOR TORRE MEDIEVAL

15.822,00 €

DERRAMA 2er TRIMESTRE 2015 COMUNIDAD DE REGANTES ALCALALÍ - JALÓN

631,68 €

DERRAMA 2er TRIMESTRE 2015 COMUNIDAD DE REGANTES ALCALALÍ - JALÓN

7,52 €

TRES MESAS DE PICNIC

723,58 €

OBRAS MEJORA PATIO COLEGIO PÚBLICO MOSQUERA

20.296,85 €

FOTOCOPIADORA TASKALFA 2551C

3.015,67 €

DERRAMA 3er TRIMESTRE 2015 COMUNIDAD DE REGANTES ALCALALÍ - JALÓN

631,68 €

DERRAMA 3er TRIMESTRE 2015 COMUNIDAD DE REGANTES ALCALALÍ – JALÓN

7,52 €

ADQUISICIÓN TERRENO EN LA CAVA

3.000,00 €

DERRAMA 4º TRIMESTRE 2015 COMUNIDAD DE REGANTES ALCALALÍ – JALÓN

341,70 €

CERTIFICACIÓN 1ª OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MAYOR

70.850,74 €

CERTIFICACIÓN 2ª OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MAYOR

17.721,26 €

Total

140.634,73 €

DISMINUCIONES
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MAQUINARIA CENTRO CÍVICO

11.250,00 €

CORTINAS MULTIUSOS, AYUNTAMIENTO, CENTRO CÍVICO Y AULA DE CULTURA

11.514,88 €

ESTUDIO ENERGÉTICO

735,14 €

PÁGINA WEB

6.195,00 €

EXTINTORES

370,00 €

PIZARRA

30,00 €

SECADOR DE MANOS

50,00 €

REJILLA FRIGORÍFICO

130,68 €

TOLDOS

2.970,25 €

Total

33.245,95 €

Per tot això, en compliment de l'art. 33 del RD 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament de Béns de les Entitats Locals, es proposa al plenari l'adopció del següent ACORD:
ÚNIC: Aprovar la rectificació de l'Inventari de béns i drets d'aquest Ajuntament, referida a la
data de 31 de desembre de 2015, per import de 14.387.358,39 €; comunicant aquest acord a la
Subdelegació del Govern i a la Generalitat Valenciana.
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i manifesta que els treballs de rectificació de l'inventari de
béns han estat supervisats per l'àrea d'assistència a municipis de la Diputació Provincial
d'Alacant.
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre (PP), i manifesta que quan estava estudiant
la proposta, em va venir al cap la intervenció del portaveu del grup compromís en una sessió
anterior, en el punt on es debatia la moció de suport a les diputacions. I en aquesta intervenció
i tirant mà de retalls de premsa, acusava la diputació d'Alacant de "descontrol del Patronat de
Turisme a la gestió del seu patrimoni" i denunciava que s'havien perdut béns de l'esmentat
organisme per valor de 200.000 €.
Doncs bé, no sé si s'ha caigut en el compte que en la gestió dels béns de l'Ajuntament i segons
la seua pròpia proposta que porten hui per aprovació, han perdut 4.472.734,21 €.
En l'últim inventari de la corporació aprovat el passat any havien 18.860.092,60 € i el que
vostès porten hui per a aprovació només 14.387.358,39 €. És a dir 4.472.734,21 € almenys, un
23,71%. Com és possible que els béns municipals es depreciïn un 23,71% o més si tenim en
compte que les altes de l'últim exercici han estat de 140.634,73 € i les baixes de només
33.245,95 €? Si ja sé que em dirà que això és cosa dels tècnics, i no dubte de la bona feina
dels mateixos, però jo en el seu lloc els demanaria explicacions de per què es rebaixa tan
dràsticament el patrimoni de l'Ajuntament abans de portar aquest punt al ple.
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Un exemple en què podem veure clarament que està malament. El vehicle, l'any passat es va
valorar en 6.783,34 € en l'inventari de hui a 7.522,58 €, l'antiguitat incrementés el seu valor? O
és que ¿li han posat els seients de pell?
El Partit Popular no és tan teatrista com alguns, som un partit més seriós i no anem per la vida
amb acusacions populistes, sabíem que el del Patronat de Turisme de la Diputació es devia a
un error. Un immoble no es perd ni s'evapora de la nit al dia. També hi ha divers material en
desús que es dóna de baixa, el que comporta rectificaciones en l'inventari. Sabem que ha
d'haver una explicació a la pèrdua de 4.472.734,21 €, però el que no entenem ni trobem de
rebut és que l'alcaldia, amb el sou que cobra d'aquest poble, tot i que criticava el que jo
cobrava, no tinga temps o no es moleste a repassar les seues pròpies propostes.
La Sra. Alcaldessa respon que els treballats de rectificació de l'inventari han estat realitzats per
una empresa externa amb la supervisió de Diputació. No crec que haguem de dubtar del que fa
Diputació. No hi falta cap bé en l'inventari, s'ha produït una depreciació dels béns per que la
valoració és diferent.
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre i manifesta que nosaltres no diem que hagi
desaparegut algun bé, però considerem que una depreciació de 4.472.734,21 és per mirarho. Sense un informe que expliqui aquesta depreciació no podem aprovar aquesta proposta.
La Sra. Alcaldessa respon, no pretenc culpar els tècnics. Tampoc entenc perquè esmenta el
meu sou. No sap la feina que faig jo, ni les hores que dedique.
Sotmesa la proposta a votació, és rebutjada amb els vots a favor de la Sra. Maria Isabel Molina
Vicens (Compromís), Alejandro Romà Serer (Compromís), Josep Joan Ramis Ferrer
(Compromís), D. Francisco Miguel Costa LACER (EU), i els vots en contra de D. José Vicente
Marcó Mestre (PP), Sra. Beatriz Vicens Vives (PP), i Sra Maria Aurora Piera Noguera (PP),
Sra. Yolanda del Carmen Miró Gómez (PP), i D. Bernardo Ferrer Pastor (PSOE).
II.- PART INFORMATIVA.
4 .- DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA DES la
celebració Ó DE L'ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA.
Per part de la Sra. Alcaldessa es dóna compte de les Resolucions 45/2016 a la 111/2016, i de
les Juntes de Govern núm 5/2016 a 09/2016
5.- DACIÓ DE COMPTE DEL GRAU DE COMPLIMENT DE LES INVERSIONS financerament
SOSTENIBLES FINANÇADES PER LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT EXERCICI
2015.
D'acord amb la Base cinquena de les "Bases de la Convocatòria d'inversions en obres i
reparacions de cooperació municipal financerament sostenibles per a l'anualitat 2015", per
l'Alcaldia es va signar declaració responsable (model 5) que, anualment, juntament amb la
liquidació del pressupost, es donarà compte al Ple de l'Ajuntament del grau de compliment dels
criteris continguts en la Memòria signada el 6 de maig de 2015, remetent còpia de l'esmentat
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acord a la Diputació d'Alacant. En la sessió plenària de 30 de maig de 2016 va donar compte al
Ple de la liquidació del pressupost 2015, però no es van incloure les IFS finançades per la
Diputació d'Alacant. Per això es procedeix al compliment d'aquesta obligació que s'afegirà a
l'expedient de la liquidació de l'exercici 2015.
La Sra. Alcaldessa dóna compte del grau de compliment satisfactori dels criteris continguts en
la Memòria del projecte d'inversió de l'actuació de "Renovació de la Xarxa d'aigua potable al
carrer Major d'Alcalalí (3a fase), la qual va ser finançada per la Diputació Provincial d'Alacant
com Inversió Financerament Sostenible durant l'exercici 2015, per complir els requisits que
preveu l'apartat 6 de la DA 16ª del TRLRHL.
II.- PART INFORMATIVA.
4 .- DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA DES DE LA
CELEBRACIÓ DE L'ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA.
Per part de la Sra. Alcaldessa es dóna compte de les Resolucions 45/2016 a la 111/2016, i de
les Juntes de Govern núm 5/2016 a 09/2016
5.- DACIÓ DE COMPTE DEL GRAU DE COMPLIMENT DE LES INVERSIONS
FINANCERAMENT SOSTENIBLES FINANÇADES PER LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL
D'ALACANT EXERCICI 2015.
D'acord amb la Base cinquena de les "Bases de la Convocatòria d'inversions en obres i
reparacions de cooperació municipal financerament sostenibles per a l'anualitat 2015", per
l'Alcaldia es va signar declaració responsable (model 5) que, anualment, juntament amb la
liquidació del pressupost, es donarà compte al Ple de l'Ajuntament del grau de compliment dels
criteris continguts en la Memòria signada el 6 de maig de 2015, remetent còpia de l'esmentat
acord a la Diputació d'Alacant. En la sessió plenària de 30 de maig de 2016 va donar compte al
Ple de la liquidació del pressupost 2015, però no es van incloure les IFS finançades per la
Diputació d'Alacant. Per això es procedeix al compliment d'aquesta obligació que s'afegirà a
l'expedient de la liquidació de l'exercici 2015.
La Sra. Alcaldessa dóna compte del grau de compliment satisfactori dels criteris continguts en
la Memòria del projecte d'inversió de l'actuació de "Renovació de la Xarxa d'aigua potable al
carrer Major d'Alcalalí (3a fase), la qual va ser finançada per la Diputació Provincial d'Alacant
com Inversió Financerament Sostenible durant l'exercici 2015, per complir els requisits que
preveu l'apartat 6 de la DA 16ª del TRLRHL.
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.
6 .- MOCIONS NO resolutives.
6 1-MOCIÓ PER A LA REDUCCIÓ DE COSTOS ELECTORALS.
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José Vicente Marcó Mestre (PP) demana que es retire la moció de l'ordre del dia ja que
no procedeix, ja que la campanya està iniciada i resulta tardana la discussió.
Per unanimitat dels assistents s'acorda retirar el punt de l'ordre del dia.
7 .- MOCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ I ADHESIÓ AL "GRUP D'ACCIÓ LOCAL
MUNTANYA D'ALACANT."
D'acord amb l'article article 91.4 del ROF, per raons d'urgència es proposa al ple de
l'Ajuntament d'Alcalalí l'aprovació de la següent MOCIÓ:
Vista l'Ordre 5/2016, de 11 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoca i regula la selecció dels Grups
d'Acció Local LEADER 2014-2020 i de les estratègies de desenvolupament local participatiu.
D'acord amb les directrius contingudes en el Marc Nacional de Desenvolupament Rural 20142020, la Generalitat ha elaborat el Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020, sent el
principal instrument de la política estructural agrària valenciana per aconseguir un
desenvolupament sostenible, inclusiu i equilibrat.
Per això cal elegir els corresponents grups d'acció local (GAL) i les seues estratègies de
desenvolupament local participatiu, el que s'ha de fer mitjançant l'oportuna convocatòria,
oberta i lliure de concurrència, a fi que siguin les millors estratègies, implementades pels GAL
seleccionats a l'empara de la present ordre, les que orientin la destinació dels fons públics per
al desenvolupament del medi rural.
Atès que les Organitzacions candidates podran dur a terme l'elaboració i execució de les
estratègies de desenvolupament local participatiu en els municipis LEADER inclosos en
diverses agrupacions comarcals entra les quals es troba la Marina Alta.
Convocats els agents socials públics i privats de la Comarca de la Marina Alta per part del
CRIECV (Ceptre Rural d'Informació Europea de la Comunitat Valenciana), es va acordar iniciar
el procés per a la creació de la candidatura del Grup D'Acció Local Rural Muntanya
d’ Alacant. Aquesta associació té els següents objectius:
- Participar activament en la posada en pràctica d'una estratègia de desenvolupament local
participatiu (EDLP) i en la realització d'accions de dinamització del nostre territori.
- Incentivar i reforçar el naixement d'iniciatives d'execució de l'EDLP entre aquells als quals es
representa (veïns, en el cas d'Ajuntaments; empresaris o professionals del sector, en el cas
d'entitats/associacions representatives d'un sector empresarial o professional; cooperativistes,
en el cas o de cooperatives; socis, en el cas o d’associacions, etc.)
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- Actuar en el procés de presa de decisions en el GAL LEADER 2014-2020, per a la defensa
dels interessi s global i s del territori o.
- Actuar com GAL LEADER 2014-2020 sotmesos als Principis de col·laboració, objectivitat,
imparcialitat, eficàcia, eficiència, transparència, publicitat i llibre concurrència.
- Integrar-nos, mitjançant associació d'àmbit regional o nacional, en la Xarxa Rural Nacional.
- Participar en almenys un projecte de cooperació presentat davant la Direcció General
competent en desenvolupament rural.
- Facilitar la verificació de les nostres actuacions com GAL Leader 2014-2020 per part dels
òrgans de control comunitaris, nacionals i autonòmics
Per tot això, d'acord amb l'article 2.6 de la LO de 22 de març, reguladora del dret d'associació,
segons el qual "Les entitats públiques poden exercir el dret d'associació entre si, o amb
particulars, com a mesura de foment i suport ", es proposa al Ple de l'Ajuntament d'Alcalalí
l'adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar la creació de l'Associació "Grup d'Acció Local Muntanya d'Alacant" i adherirse a la mateixa.
SEGON.- Designar la Sra. María Isabel Molina Vicens, Alcaldessa de l'Ajuntament d'Alcalalí,
representant de l'Ajuntament a l'Associació "Grup d'Acció Local Muntanya d'Alacant"
TERCER.- Remetre certificat del present acord a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
Després de la lectura de la moció, d'acord amb el article 91.4 del ROF la urgència és
aprovada per unanimitat dels assistents.
A continuació, sotmesa la moció a votació, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.

8.- PRECS I PREGUNTES
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre (PP) i manifesta que pel que fa al tema de
l'aigua, voldríem saber si en tindre Vereda Park el subministrament directe des de Parcent i no
barrejar-se amb l'aigua de Fons de la Font, atès que Xaló i Llíber vam saber que han tingut
problemes amb la potabilitat de l'aigua, preguntem si en Verada Park s'ha donat el cas de
tindre l'aigua no potable.
La Sra. Alcaldessa respon que aquest tema l'havia parlat amb SEASA. Ja vam comunicar que
a Alcalalí no hi havia cap problema de potabilitat de l'aigua. Alcalalí té el pou Fons Font, però el
cabal d'aquest pou no és suficient per proveir a tot el municipi d'Alcalalí, per això es barreja una
quantitat de pou Fons amb el pou de Parcent. Aquest últim ha tingut problemes de terbolesa a
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causa que l'extracció de l'aigua no es feia correctament, s'utilitzava una bomba amb molta
potència que bombava poques hores per així estalviar en energia elèctrica, però arrossegava
terbolesa. Ja s'ha solucionat amb l’instal·lació d'una bomba petita, que va extraient aigua a poc
a poc, evitant així els problemes de terbolesa que es venien arrossegant. D'altra banda, tenim
les cases de Vereda Park que es subministren directament de Parcent, però segons les
analítiques fetes per SEASA no hi ha cap problema de potabilitat. Si hi hagués
algun problema, ho hauríem comunicat a la població, perquè en primer lloc està la salut i el
benestar dels veïns.

Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre (PP), i manifesta que continuant amb el tema
de l'aigua, voldríem saber si s'ha modificat el reglament d'aigües i si aquells abonats que estan
en sòl no urbanitzable poden instal·lar el comptador a la seua propietat o han de continuar
mantenint-lo a la xarxa del sòl urbà en les conduccions generals.
La Sra. Alcaldessa respon que no s'ha canviat el reglament. Si ho diu per un cas en concret
m'ho explica i prenem nota d'això. Nosaltres no tenim coneixement que s'hagi donat cap cas.
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre i manifesta que hem vist que des de la
Conselleria han tret a aquest Ajuntament la subvenció que tenia aprovada per redactar el Pla
General per import de 4.908,15 €. Es sap per què la Conselleria governada per Compromís ha
pres aquesta decisió quan de tots és sabut la complexitat de l'elaboració del pla i més quan
l'anterior govern en cap moment va decidir retirar a éste Ajuntament la subvenció? Tindrà
alguna cosa a veure que des de l'obtenció de la memòria ambiental a l'abril de 2015 aquest
govern no haja continuat o amb la tramitació del pla? Qui es fa responsable de la pèrdua de
4.908,15 € que hauran de sortir de les butxaques dels veïns?
La Sra. Alcaldessa respon que per part de Conselleria es va fer un requeriment de decaïment
de la subvenció. Per part de l'Ajuntament es va contestar que l'ajuntament havia complert amb
les seues obligacions dins de termini, però Conselleria va trigar 23 mesos a tornar la Memòria
Ambiental. No entenc per què pregunta vostè pel decaïment de la subvenció, si ahir va estar
present a la reunió amb el tècnic redactor del pla general, i aquest va dir que la culpa del retard
no era l'Ajuntament, sinó de Conselleria.
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre i manifesta que la memòria ambiental va
arribar a Alcalalí a l'abril de 2015, i des de llavors nosaltres no sabem res de la tramitació del
Pla General. Volem condemnar la poca serietat de Conselleria per treure una subvenció tan
important a un municipi com Alcalalí.
La Sra. Alcaldessa respon que vostè pot condemnar l'actuació de Conselleria i nosaltres
condemnem que la subvenció es va treure pels 23 mesos va trigar a arribar la memòria
ambiental a Alcalalí.
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre i manifesta volen fer alguns precs:
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Primer.- Hem vist que aquest Ajuntament té en blanc i sense cap document al portal de la
transparència pel que preguem que s'incloga en el mateix tota la informació que requereix la llei
que va entrar en vigor el passat mes de desembre, perquè els veïns puguin accedir a la
informació municipal que la llei els atorga.

Segon.- En la passada sessió es va donar compte de la liquidació del pressupost i vam veure
clarament que el resultat de l'exercici 2015 respecte al superàvit provenia de l'increment de la
recaptació de l'IBI, de manera que per tal que això serveixi al poble, preguem que el destí dels
diners serveixi per a la compra dels terrenys en els quals el PGOU té previst la construcció del
centre mèdic i del futur cementeri.
La Sra. Alcaldessa manifesta pel que fa a la compra de terrenys per a la construcció del centre
mèdic que ho estan estudiant, ja que consideren que és molt important adquirir aquests
terrenys.
Demana la paraula la Sra. Beatriz Vicens Vives (PP) i manifesta que els museus de la torre i
l'almàssera estan tancats i ja no s'atenen per l'associació de jubilats. A que és degut?
La Sra. Alcaldessa respon que Guillermo ens va dir poc després d'entrar nosaltres en
el govern, que ell no volia seguir sent l'encarregat d'obrir la torre i l'Almàssera. S'ha produït un
canvi de Junta a l'Associació de la Tercera Edat i estem parlant amb ells per trobar la millor
manera de poder obrir la Torre i l'Almàssera. De moment el que s'està fent és deixar les claus a
la presidenta de la tercera edat perquè obri si vénen grups de visitants.
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre i manifesta que en la passada legislatura i
davant l'alt risc d'incendis que hi ha a Solana Gardens i Village, i veient que havíem d'actuar en
un sòl limítrof als habitatges que està qualificat com a sòl no urbanitzable i que per tant
necessita permís de la Conselleria, vam elaborar un Pla de Prevenció d'Incendis, el qual va ser
remés a la Conselleria i aquesta va donar la seua aprovació a aquest, la pregunta és si s'han
posat en marxa l'esmentat pla davant l'inici de una temporada estival especialment seca i d'alt
risc per als veïns de les esmentades urbanitzacions.
La Sra Alcaldessa respon que aquesta qüestió li correspon al regidor delegat de Medi Ambient
Sr. Bernardo Ferrer Pastor, i que si ell no vol respondre estudiarem la seua consulta.
D. Bernardo Ferrer Pastor respon que no és una qüestió que li correspongui a ell perquè pensa
dimitir de les seues regidories.
La Sra. Alcaldessa pregunta si algú té alguna cosa més que manifestar.
Demana la paraula D. Bernardo Ferrer Pastor i manifesta que vol donar les gràcies a les
persones que han confiat en ell i que intentarà no defraudar-los. Si alguna persona ens va votar
pensant que seríem el comodí d'un altre partit es va equivocar.
Intervé la Sra. Alcaldessa i pregunta si estem davant d'un prec o una pregunta.
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D. Bernardo Ferrer Pastor respon que es tracta d'un prec.
Continua dient que dóna el seu agraïment a Paco, regidor d'Esquerra Unida i membre del
govern. Mereix la meua confiança i respecte. No puc dir el mateix de Compromís Alcalalí. Els
desencontres han estat constants, ja que no s'han respectat els meus regidories, s'ha ocupat la
meua taula del PSOE a l'Ajuntament, s'ha vulnerat el protocol de banderes i se m'ha suplantat
com a primer tinent d'alcalde.
Per tot això presento la meua dimissió de les Regidories que m'han delegat, i proposo als grups
polítics d'Alcalalí que es porte a votació que tots els assumptes que s'han delegat a la Junta de
Govern es retornen al Ple per a major transparència.
A continuació enumera les tasques dutes a terme a les regidories delegades i dóna el seu
agraïment als treballadors de l'Ajuntament.
Continua dient que amb la seua dimissió guanya en llibertat d'obrar d'acord amb el que pensa
que és millor per al meu poble, que és el de tots. Demano disculpes si aquestes mesures han
pogut ofendre a algú.
A continuació m'agradaria fer dues preguntes a la Sra Alcaldessa; La primera és si és cert que
vostè em va dir en Junta de Govern que José Vicente havia parlat amb vostè que jo li havia
proposat fer una moció de censura a l'alcaldessa i que José Vicente va contestar que "una
merda".
La Sra. Alcaldessa respon que el que vostè ha exposat aquí anteriorment no és ni un prec ni
una pregunta. Quant a la pregunta que ha fet, mai vaig dir que jo vaig parlar amb José
Vicente. Les coses s'han de mirar al context que es diuen.
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre per al·lusions i manifesta que es va
presentar al despatx de Secretaria a per certa documentació i després va entrar al despatx
d'Alcaldia per parlar del tema del fem exclusivament. Ja li vaig dir al seu moment a Maribel que
jo no anava a impulsar una moció de censura i que si necessitava el suport del Partit Popular
per a coses importants del poble ho tindria. Pel que fa a Bernardo, jo no he parlat amb ell de
res a part de donar-nos el bon dia. Demane que solucionen els seus problemes entre vosaltres,
que són els que han pactat per formar govern, i que per favor s'obliden de mi.
Demana la paraula D. Bernardo Ferrer Pastor i manifesta que es demostra que l'alcaldessa ha
mentit i que falta a la veritat.
A continuació manifesta que els festers i el poble es mereixen una explicació del que ha passat
amb el tema dels bous.
La Sra. Alcaldessa respon que hi havia dos autoritzacions que havia de donar l'Ajuntament per
celebrar els bous. Una consistia es donar permís per tallar els carrers i ocupar la via pública, i
un altre, en informar favorablement de la celebració de "Bous al carrer". No volia signar
l'esmentat informe després de 19 anys sense bous a Alcalalí perquè si passava alguna cosa en
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última instància la responsabilitat seria meua. Crec que des del principi vaig anar clara amb els
festers. De tota manera, demano disculpes per les molèsties que s’hagin pogut causar.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència alça la reunió, sent les vint-i-tres
hores i trenta minuts, estenent-se per mi el secretari aquesta acta. Done fe.

Vº Bº
LA ALCALDESSA
MARIA ISABEL MOLINA VICENS

EL SECRETARI
JUAN JOSÉ ABAD RODRIGUEZ
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