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SESSIÓ
ORDINÀRIA
DE
L’AJUNTAMENT PLENARI D’ALCALALÍ,
CELEBRADA EL DIA VINT-I-CINC DE
GENER DE DOS MIL DIVUIT.
Al Saló de Sessions de la Casa
Consistorial
d'Alcalalí,
sent
les
VINT-I-DOS hores TRENTA minuts del dia
VINT-I-CINC de GENER de 2018, 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

DIA

1. - LECTURA I APROVACIÓ SI ESCAU DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Havent donat compte de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, nº11 del 14/12/2017, és
aprovat per unanimitat dels assistents.
Després de la votació de l'acta de la sessió anterior, es persona la Sra. Yolanda del Carmen
Miró Gómez (PP).
2.- SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PGOU D'ACORD AMB L’ART. 49.1 i)
DE LA LOTUP.
S'adona del PGOU d'Alcalalí de data Gener de 2018, redactat per “I. A. Estudi d'Arquitectura
S.L.P.” amb la incorporació de les determinacions finals emeses en la Memòria Ambiental del
Pla General d'Alcalalí de data 30/04/2015.
Vist que d'acord amb l'article 49.1i) de la LOTUP, si fos necessària, conforme als criteris
establerts en la present llei en els supòsits en què s'introduïsquen modificacions en el
document de pla o programa, es durà a terme una fase d'informació al públic.
De conformitat amb en l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, es proposa l’adopció dels següents acords:
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PRIMER: Sotmetre a informació pública el PGOU d'Alcalalí. A aquest efecte es publicarà un
anunci en el “Diari Oficial de la Comunitat Valenciana”, en un diari no oficial d'àmplia difusió en
la localitat, en el tauler d'anuncis i a la pàgina web municipal, significant que durant el termini
de noranta dies hàbils, el document diligenciat i complet estarà dipositat a l'Ajuntament
d'Alcalalí, amb adreça en C/ Major, número 10, en horari de nou a catorze hores.
Així mateix la documentació podrà consultar-se a la pàgina web www.alcalali.es.

A continuació la Sra. Alcaldessa inicia el torn d'intervencions.
Demana la paraula En José Vicente Marcó Mestre i pregunta si els seixanta-cinc dies són
hàbils o naturals.
La Sra. Alcaldessa respon que hàbils.
Pren la paraula En José Vicente Marcó Mestre, i manifesta hi ha hagut un canvi normatiu pel
qual els dissabtes passen a ser inhàbils. Per tant, seixanta-cinc dies hàbils no serien tres
mesos, serien més de quatre mesos. La norma parla d'exposició de vint dies quan no afecta a
ordenació estructural i de quaranta-cinc dies quan es tracta d'ordenació estructural.
Quaranta-cinc dies hàbils són dos mesos i mig. Estem disposats a recolzar un termini
d'exposició de seixanta-cinc dies naturals, però seixanta-cinc dies hàbils ens sembla excessiu.
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i respon que seixanta-cinc dies naturals no són tres mesos.
Seixanta-cinc dies hàbils s'acosta més a tres mesos.
Pren la paraula En José Vicente Marcó Mestre Mestre i manifesta que aleshores ho podem
deixar en noranta dies naturals perquè siguen tres mesos.
La Sra. Alcaldessa respon que la proposta és de 65 dies hàbils. Creguem que no és un termini
excessiu. Si no estàs d'acord, estàs en el teu dret de modificar la proposta.
Pren la paraula En José Vicente Marcó Mestre i manifesta que recolzaran la proposta, ja que
volen que hi haja consens en el Pla General. No obstant això, demanaria dues coses; la
primera, que es publique en la web municipal el més aviat possible perquè es puga anar
consultant. La segona, que conforme es presenten al·legacions, es done trasllat immediat a
l'equip redactor perquè vagen resolent, i així poder enviar la documentació a la Comissió
Territorial d'Alacant abans de l'estiu, per accelerar la tramitació.
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Després de la lectura de la proposta, pren la paraula la Sra. Alcaldessa i manifesta que hi ha
un error en el termini d'exposició. En lloc de noranta dies hàbils d'exposició, serán
seixanta-cinc dies hàbils. La idea és que estiga exposat al públic durant tres mesos, perquè la
gent puga realitzar les al·legacions i suggeriments que consideren.

ACTA DEL PLENO

SEGON: Contra el present acord, com a acte de tràmit que no posa fi a la via administrativa,
no pot interposar-se recurs algun; sense perjudici que puga recórrer-se contra l'acord que
pose fi al procediment.

Número: 2018-0002 Fecha: 12/03/2018

Durant aquest termini qualsevol persona física o jurídica, així com les seves associacions,
organitzacions i grups, constituïts conformement a la normativa que li siga aplicable, podrà
formular quantes al·legacions, observacions o suggeriments estimen oportunes, que seran
tingudes degudament en compte i contestades.
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Intervé En Alejandro Romà Serer i manifesta que ja està parlat amb Tomás que se li
traslladaran les al·legacions conforme vagen entrant.
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i diu que per a qualsevol tipus de consulta sobre el Pla
General, l'arquitecte municipal està disponible els divendres d'11:00 a 15:00 hores.
Se sotmet a votació la proposta que queda redactada de la següent manera:

PRIMER: Sotmetre a informació pública el PGOU d'Alcalalí. A aquest efecte es publicarà un
anunci en el “Diari Oficial de la Comunitat Valenciana”, en un diari no oficial d'àmplia difusió en
la localitat, en el tauler d'anuncis i a la pàgina web municipal, significant que durant el termini
de seixanta-cinc dies hàbils, el document diligenciat i complet estarà dipositat a l'Ajuntament
d'Alcalalí, amb adreça en C/ Major, número 10, en horari de nou a catorze hores.
Així mateix la documentació podrà consultar-se a la pàgina web www.alcalali.es.
Durant aquest termini qualsevol persona física o jurídica, així com les seves associacions,
organitzacions i grups, constituïts conformement a la normativa que li siga aplicable, podrà
formular quantes al·legacions, observacions o suggeriments estimen oportunes, que seran
tingudes degudament en compte i contestades.
SEGON: Contra el present acord, com a acte de tràmit que no posa fi a la via administrativa,
no pot interposar-se recurs algun; sense perjudici que puga recórrer-se contra l'acord que
pose fi al procediment.
La Proposta és aprovada per UNANIMITAT dels assistents.
3.- DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ ALCALDIA DES DE
LA CELEBRACIÓ DE L'ÚLTIMA SESSIÓ.
-Per part de la Sra. Alcaldessa s'adona de les Resolucions 330/2017 a la 352/2017, de la 354
a la 01/2018, i de la 03/2018 a la 14/2018.
4.- INFORMES D’ALCALDIA.
- No es presenten
5.- MOCIONS.
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De conformitat amb en l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, es proposa l’adopció dels següents acords:

ACTA DEL PLENO

Vist que d'acord amb l'article 49.1i) de la LOTUP, si fos necessària, conforme als criteris
establerts en la present llei en els supòsits en què s'introduïsquen modificacions en el
document de pla o programa, es durà a terme una fase d'informació al públic.

Número: 2018-0002 Fecha: 12/03/2018

S'adona del PGOU d'Alcalalí de data Gener de 2018, redactat per “I. A. Estudi d'Arquitectura
S.L.P.” amb la incorporació de les determinacions finals emeses en la Memòria Ambiental del
Pla General d'Alcalalí de data 30/04/2015.

AYUNTAMIENTO
DE

Sessió Ordinària celebrada el 25 DE GENER 2018

ALCALAL

- No es presenten.
6.- PRECS I PREGUNTES.
Per part de la Sra. Alcaldessa s'obri el torn de precs i preguntes.
Demana la paraula Na María Aurora Piera Noguera i pregunta sobre la llum del Ravalet.
Portem molt de temps que està fosc.

Demana la paraula Na María Aurora Piera Noguera i pregunta si enguany els reis han visitat a
les persones majors.

Pren la paraula Na María Aurora Piera Noguera i manifesta que l'any passat no van saber res,
i aquest any Josep Joan ens va dir que se'ns avisaria, però tampoc hem sabut res.
La Sra. Alcaldessa respon que Josep no està avui. L'hi pots plantejar quan estiga.
Demana la paraula la Sra. Beatriz Vicens Vives i pregunta si la biblioteca està oberta ja.
La Sra. Alcaldessa respon que la biblioteca no està inaugurada. Està oberta per a que els
xiquets puguen anar a estudiar. En principi la inauguració serà el dia nou. S'avisarà i es
publicarà. Hi haurà conta contes per als nens.

ACTA DEL PLENO

La Sra. Alcaldessa respon que sí, com és tradició.

Número: 2018-0002 Fecha: 12/03/2018

En Alejandro Romà Serer respon que pot ser a causa d'una llum de les festes. Perquè sempre
passa quan estan posades les llums de festes. Hem parlat amb l'electricista per veure que és
el que passa.

La Sra. Alcaldessa respon que l'horari està en la porta a la biblioteca. Després de la
inauguració hi haurà un canvi d'horari i es posarà a la porta de la biblioteca.
La Sra. Beatriz Vicens Vives pregunta com està el tema de les Trobades, perquè he sentit que
s'han creat uns grups i hi ha hagut diverses reunions. Crec recordar que quan es va treure el
punt de les Trobades, en el qual casi tots els que estem aquí votarem a favor, jo vaig dir que
se'ns avisés perquè ens oferíem a ajudar en el que fes falta. Recorde que tu ens vas dir que
es faria un grup de Wasap en el qual estaríem tots dins. Ara m'he enterat que els grups de
wasap ja estan fets i que ja hi ha hagut reunions. De nosaltres quatre, ningú sap res. Si
després veuen que els regidors de l'oposició no estan col·laborant, no és perquè no volem, és
perquè no se'ns diu.
La Sra. Alcaldessa respon que en cap moment es nega la col·laboració de cap regidor i de
cap persona del poble. L'organitzador de les Trobades es la CAPPEV. Per tant, la CAPPEV es
posa en contacte amb el Regidor de Cultura i Educació de l'Ajuntament. A les primeres
reunions assisteixen els mestres i professors, tant del poble, com dels pobles del voltant i
AMPA. Ells fan els grups i fan les primeres reunions. L'ajuntament no és l'organitzador.
Quanta més gent participe, millor. Encara s'estan formant els grups de treball.
4
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La Sra. María Aurora Piera Noguera pregunta que dies està oberta.
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Pren la paraula la Sra. Beatriz Vicens Vives i diu que si ho he preguntat és perquè m'han dit
que hi ha gent de fora de l'AMPA que ha acudit a les reunions. Per això m'ha cridat l'atenció.
Com respresentant del Consell Escolar, no veig correcte que no se m'haja dit res. Nosaltres
vam oferir la nostra ajuda, i si no arribem a prestar-la és perquè no se'ns diu.
La Sra. Alcaldessa respon que quan es vaja a celebrar la propera reunió, li diré a la CAPPEV
que els regidors de l'oposició s'ofereixen a participar.
Pren la paraula la Sra. Beatriz Vicens Vives i manifesta que l'oposició està disposada a
col·laborar. Si no se'ns veu, és perquè no se'ns ha convidat.

Demana la paraula En José Vicente Marcó Mestre i manifesta que s'ha atorgat subvenció a
l'Ajuntament per a adequació d’arbres per import de 13.919 Euros. En aquesta convocatòria
es podia sol·licitar fins a 63.000 Euros. Perquè no s'han sol·licitat 63.000 euros?
En Alejandro Romà Serer respon que com no siga que perquè quan la demanem no s'havia
resolt l'altra, i estàvem esperant una per no fer duplicitat.
Pren la paraula en José Vicente Marcó Mestre i diu que entenc aleshores que les necessitats
de zones verdes estan cobertes, perquè podent demanar 63.000 euros, s'han demanat
13.000.

ACTA DEL PLENO

La Sra. Alcaldessa respon que no estan cursats.

Número: 2018-0002 Fecha: 12/03/2018

Demana la paraula En José Vicente Marcó Mestre i manifesta que en la dació de comptes de
les resolucions d'Alcaldia es salten dos decrets. El llibre de Decrets és correlatiu. Hi ha algun
motiu perquè se salten aquests dos decrets?

Pren la paraula En José Vicente Marcó Mestre i diu que em sorprèn que després de la
discussió que va haver s'hagen desaprofitat 49.000 mil euros. També he vist una Resolució de
la Consellería d'Agricultura i Medi Ambient d’Ajudes Hidráuliques. Sé de la inquietut d'aquest
Ajuntament de demanar totes les ajudes d'aigües. He vist que a l'Ajuntament d'Alcalalí no se li
ha donat res, i tampoc està entre les desestimades. Perquè Alcalalí no ha demanat aquesta
ajuda?
La Sra. Alcaldessa respon que estem mirant i cursant tot amb deteniment. Miraré i el proper
dia et conteste. No tinc constància que deixem passar les subvencions així com així.
Pren la paraula En José Vicente Marcó Mestre i diu que han eixit unes ajudes de la Direcció
general d'Esports del 7 de desembre per a millora i ampliació d'instal·lacions esportives. S'ha
demanat alguna cosa?
En Alejandro Romà Serer respon que es va a demanar arreglar el frontó.
En José Vicente Marcó Mestre manifesta que el termini finalitza del 31 de gener. Han eixit
diverses resolucions també del 29 de desembre de la Generalitat, perquè es tinga en compte.
Finalment, m'agradaria fer un prec. Jo sé que no tots estem d'acord en com es fan les coses.
5
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En Alejandro Romà Serer respon que no sap dir perquè es va fer així i no es va fer una altra
cosa. Deixa que ho mire i et dic perquè no s'han demanat els arbres del poliesportiu.

AYUNTAMIENTO
DE

Sessió Ordinària celebrada el 25 DE GENER 2018

ALCALAL

Uns pensen que les fan millor, uns altres que les fan pitjor. Uns tapen, uns altres destapen.
Crec que tot mal no s'haurà fet, i tapar la gestió que s'ha fet abans no és correcte. He vist que
s'ha publicat a la web municipal el tercer Concurs de fotos d'Alcalalí en Flor. Si entreu a la web
de turisme de l'Ajuntament d'Alcalalí, hi ha un post del 14 de febrer de 2015 sobre el tercer
concurs de fotos d'Alcalalí en Flor. Ja ha estat fent-se aquest concurs altres anys. No és el
tercer. És el sisè. Igual passa amb les tapa dels bars. Ja estava fent-se.
La Sra Alcaldessa respon que no s'ha fet amb cap mala intenció. Si tu dius que aquestes
activitats es feien, m'ho crec. Però no tenia constància. Nosaltres vam comenzar amb el feslalí
i tothom sap que és un esdeveniment que va començar el primer any de Compromís. Si abans
es feia, jo no ho sabia.

La Sra. Alcaldessa respon que de vegades les subvencions vénen amb un temps ajustat i no
es passen totes per ple. Si tu saps d'alguna subvenció i vols plantejar alguna cosa, ho pots
presentar al plenari i es debatrà.
Pren la paraula En Bernardo Ferrer Pastor i diu que això no pot ser una excusa perquè
existeixen plenaris ordinaris i extraordinaris. Es fa un plenari extraordinari i al poble no li costa
un euro. No té sentit el que diu.
La Sra. Alcaldessa respon que el Plenari extraordinari ho convoque l'oposició.

ACTA DEL PLENO

Demana la paraula en Bernardo Ferrer Pastor i pregunta perquè no es passen per plenari les
peticions de subvenció. Va haver-hi una Moció que anul·lava les juntes i es va dir que totes les
subvencions havien de passar per ple.

Número: 2018-0002 Fecha: 12/03/2018

Pren la paraula En José Vicente Marcó Mestre i prega que se li faciliten els pesatges de la
basura si és possible.

La Sra. Alcaldessa respon que existeix una necessitat en aquest carrer.
Pren la paraula En Bernardo Ferrer Pastor i manifesta que des del PSOE creiem que si
s'hagués consensuat, millor. També pensem que aquest lloc no està edificat i no té molt trànsit
de vehicles. Josep no fa molt va exposar que la mort d'una persona era culpa de les rotondes.
Aquí davant dels pisos es van oferir els veïns a cedir a l'Ajuntament per fer una vorera. O el
tram de la vorera que arriba des del restaurant Pepe a l'altre.Té més risc d'accidents i és més
transitable.Però com no ho passen per ple, semblen subvencions a dit.
La Sra. Alcaldessa respon que no existeixen subvencions a dit. Li recorde que les rotondes les
feia Consellería i s'oferia a urbanitzar la vorera. A l'ajuntament no li costava ni un duro i vostè
es va negar. Ara si vol que el fem. Una cosa darrere d'una altra. Teníem a les nostres mans fer
les rotondes, i per un problema amb els propietaris no es va poder fer.
Pren la paraula En Bernardo Ferrer Pastor i manifesta que des del PSOE hem de vetlar per la
igualtat dels ciutadans. El dia 25/01/2017 tenim un Decret d'Alcaldia que s'ha anul·lat. No
sabem el motiu perquè s'anul·la. És un informe que van presentar els tècnics d'una infracció
urbanística. Volíem saber si s'ha procedit ja a l'esmena de la infracció.
6
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Pren la paraula En Bernardo Ferrer Pastor i diu que en una de les subvencions m'ha cridat
l'atenció que es va a realitzar una obra al carrer Sequeret. Voldria saber perquè s'ha triat
aquest carrer en concret.
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La Sra. Alcaldessa respon que desconec del que m'estàs parlant. Ho mirarem i et direm.
Pren la paraula En Bernardo Ferrer Pastor i diu que hi ha dos Decrets que s'han anul·lat.
Supose que el Secretari ho sabrà. Són informes que han presentat els tècnics de
l'Ajuntament. Si s'anul·len, que es fa amb aquests informes? S'amaguen, es trenquen, es
guarden en un calaix?

No havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència va aixecar la reunió, sent les
vint-i-tres hores i nou minuts, estenent-se per mi el Secretari la present Acta. Done fe.
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La Sra. Alcaldessa respon que ni molt menys. Les Trobades no costen desset mil euros. Li
recorde que hi ha una partida de 34.440 euros que es pagava a l'equip de govern, i aquí
l'equip de govern està a zero euros. Amb 34.440 podem fer tres Trobades a Alcalalí.

ACTA DEL PLENO

Pren la paraula En Bernardo Ferrer Pastor i prega que per al proper plenari per favor l'hi
aclarisca. Per útlim, vaig estar preguntant als pobles que s'havien fet les Trobades. M'han
comentat des del partit socialista que la despesa que genera una Trobada és de desset mil a
trenta mil euros. No sé d'on vindran els diners. Al final quant ens gastarem en festes? Setanta,
vuitanta mil euros?
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La Sra. Alcaldessa respon que els informes tècnics estan aquí i per descomptat no es poden
amagar.

