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                                                                                            SESSIÓ Nº VUIT  DE  2.017. 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 
L’AJUNTAMENT PLENARI D’ALCALALÍ, 
CELEBRADA EL DIA CATORZE DE 
SETEMBRE DE DOS MIL DISSET 
 

Al Saló de Sessions de la Casa 
Consistorial d'Alcalalí, sent les VINT-I-
DOS hores TRENTA minuts del dia 
CATORZE de SETEMBRE de 2017, 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 RE    D E L    D I A 

 
 

1. - LECTURA I APROVACIÓ SI ESCAU DE L'ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 
 

Havent donat compte de l'esborrany de l'acta de les sessió anterior, nº7 del 13/07/2017, és 
aprovat per unanimitat dels assistents 
 

 
 
2.-APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2.016. 
 
S'examina el Compte General corresponent a l'exercici de 2016, formada per Secretaria-
Intervenció i integrada pels estats i comptes anuals de l'Entitat Local rendits per la senyora 
Alcaldessa. 
 
El Compte General ha estat dictaminat  favorablement per la Comissió Especial de Comptes 
amb data de 14 de juny de 2017, havent estat exposada al públic pel termini de quinze dies, 
previ anunci en el “Butlletí Oficial de la Província d'Alacant” número 115, de data 19 de juny 
de 2017, durant els quals i vuit dies més, s'han pogut presentar reclamacions, objeccions o 
observacions pels interessats. Durant aquest termini, no ha estat presentada reclamació 
alguna per cap interessat.  
 

ASISTENTES 
Sr. Alcalde    
D. JOSÉ VICENTE MARCO MESTRE 
 
Sres. Concejales 
D. LEOPOLDO FERRER RIBES 
Dª ROSA ESPERANZA MONSERRAT FERRER 
Dª. Mª CRISTINA GINER FERRER 
D. VICENTE BUIGES OLTRA 
D. FRANCISCO VICENTE MONTANER CALAFAT 
D. JUAN PASCUAL VICENS MONSERRAT 
D. JOSE ANTONIO SERER ANDRES  
D. FRANCISCO MIGUEL COSTA LLACER 
 
No Asisten: 
 
 
Sr. Secretario 
D. JUAN JOSÉ ABAD RODRÍGUEZ 
 
 
 
 

ASSISTENTS 
Sra. Alcaldesa    
Dª MARIA ISABEL MOLINA VICENS              (Compromís) 
 
Srs. Regidors    
D. ALEJANDRO ROMÀ SERER           (Compromís) 
D. JOSEP JOAN RAMIS FERRER                  (Compromís) 
D. JOSÉ VICENTE MARCÓ MESTRE                   (PP) 
Dª BEATRIZ VICENS VIVES                                  (PP)                        
Dª MARIA AURORA PIERA NOGUERA                      (PP)) 
D. BERNARDO FERRER PASTOR                   (PSOE) 
D. FRANCISCO MIGUEL COSTA LLÀCER                 (EU) 
 
EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA 
Dª YOLANDA DEL CARMEN MIRÓ GÓMEZ               (PP) 
 
Sr. Secretari 
D. JUAN JOSE ABAD RODRIGUEZ 
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Considerant que aquest Compte General està rendida conforme al previst en la secció 
segona del capítol III del títol VI 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 les Regles 45 i  
 
següents de l'Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del 
model simplificat de comptabilitat local. 
 
Estimant que els  estats i comptes anuals, així com els annexos que integren el Compte 
General, es troben degudament justificats  d'acord amb els llibres de comptabilitat, de 
conformitat amb l'article 208 i següents del RDL  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 de la Corporació 
l'adopció del següent ACORD: 

 
  

Primer.- Aprovar el Compte General corresponent a l'exercici de 2016, amb el següent 
resum: 

 
Romanent de tresoreria total............................................      (+)  850.609,91€ 
Saldos de dubtós cobrament …………………………………….                      (-)  61.066,51€ 
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb financ. afectada     (-)         0,00€ 
Romanent de tresoreria per a despeses generals......................... 789.543,40€ 
 
Resultat de l'exercici…………….............................................. 65.745,17€ 
Resultat pressupostari ajustat............................................. 105.718,80€ 
Total Actiu................................................................................. 14.001.959,82€ 
Total Passiu................................................................................ 14.001.959,82€ 
 
 

Segon.- Rendir aquest Compte General  a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat 
Valenciana i al Tribunal de Comptes, conforme al previst en  l'article 208 i següents del RDL  
2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals i en la Regla 52 de l'Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la 
Instrucció del model simplificat de comptabilitat local. 
 
Sotmès el punt esmenat a votació, és aprovat per UNANIMITAT dels assistents. 
 

 
 
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 2016. 
 
Es presenta a la Corporació la relació de béns i drets inventariats, ressenyats per separat i 
segons la seva 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. 
 
S'adona de la variació de l'Inventari produïda durant l'exercici 2016, que es transcriu a 
continuació: 
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ALTAS Y MEJORAS        85.416,16 € 
       

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, vist l'informe de Secretària-Intervenció es proposa 
al ple l'adopció del següent ACORD: 

INVENTARIO GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - AYUNTAMIENTO DE ALCALALÍ 

          

     BRUTO AMORTIZACIÓN NETO 

     

EPI 1.- IMNUEBLES 19.549,237,26 € 6.708,086,09 € 12.841.151,17 € 

          

EPI 2.- DERECHOS REALES 237.337,42 € 236.740,13 € 597,29 € 

          
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 € 8.348,68 € 4.348,34 € 

          

EPI 6.- SEMOVIENTES 
              0,00 €  0,00 € 0,00 € 

  
          

EPI 7.- MUEBLES 231.930,21 € 168.592,50 € 63.337,71 € 

          

TOTAL INVENTARIO GENERAL [31/12/2016] 20.046.879,71 € 7.121.767,40 € 12.925.112,31 € 
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ÚNIC: Aprovar la rectificació de l'Inventari de béns i drets d'aquest Ajuntament, referida a la 
data de 31 de desembre de dos mil setze, per import de 12.925.112,31 €; comunicant aquest 
acord a la Subdelegació del Govern i a la Generalitat Valenciana. 
 
Sotmès el punt a votació, es aprovat amb els vots a favor de Maria Isabel Molina Vicens 
(Compromís), En Alejandro Romà Serer (Compromís) en Josep Joan Ramis Ferrer 
(Compromís), i  En Francisco Miguel Costa Làcer (EU). S’abstenen en José Vicente Marcó 
Mestre (PP), Na Beatriz Vicens Vives (PP), Na Maria Aurora Piera Noguera  (PP), i En 
Bernardo Ferrer Pastor (PSOE). 
 

 
 

4.- PROPOSTA D'ESTABLIMENT DELS DOS DIES FESTIUS LOCALS PER A l'ANY 2018. 
 
Vista la necessitat de proposar els dos dies de festa local que  s'estima convenient que siguen 
inclosos al Calendari Laboral de Festes de l'any proper 2018, es proposa al Ple l'adopció del 
següent acord: 
 
Primer.- Proposar que es fixen com a dies festius de caràcter local l'any 2018 els següents 
dies: 
 
- Dilluns 25 de Juny. 
- Dimecres 26 de desembre. 
 
Segon.- Que es done trasllat del present acord als Serveis Territorials de la Conselleria 
d'Hisenda i Ocupació. 
 
Sotmès el punt esmenat a votació, és aprovat per UNANIMITAT dels assistents. 
 

 
 
5.- 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 182/2017 a la 235/2017. 
 

 
6.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
Per part de l’Alcaldía s’informa del següent punts: 
 
- S’ha arreglat l’eixida de la teulada de l’escola. 

 
- La Alcaldía ha renunciat al 40% de la dedicació. A dia d'avui  ja no cobre res. He tornat al 

meu treball a educación. La política que es feia en aquest poble  pareix ser que consistia a 
baixar-li el sou a l'Alcaldia, quan aquí durant dotze anys s'havia cobrat més que un 
funcionari de secundària. Crec que a partir d'ara es deixarà de fer aquesta política, i 
espere que s'intente fer una política un poc més constructiva per al nostre poble. Pregaria 
al senyor regidor del PSOE I del PP, que son els que actualment estan cobrant 300 euros 
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de les reunions a les quals assisteixen, que donen els diners a alguna associació o a 
l'ajuntament, ja que la gent de l'equip de govern actualment no està cobrant res. 

 
- Ha vingut denegada per tercera vegada la subvenció de zones verdes per part de la 

Diputació d'Alacant. Em sorprèn, primer perquè és la tercera vegada, i segon, perquè en 
aquest ple s'ha dit públicament per la persona que és assessor del president de Diputació, 
que aquesta subvenció seria concedida a Alcalalí. Simplement volíem acondicinar una 
zona per a barbacoes a la part del poliesportiu, i posar uns arbres. Sembla ser que la 
subvenció estava concedida, i nosaltres pensem, que ja que tenim a l'assessor del 
President de la Diputació, podria tirar-nos una mà. No ha estat així, i volíem informar que 
ha tornat a ser denegada. No passa res, l'any vinent, si hi ha partida, farem la inversió 
amb els diners del poble. Farem primer una assemblea, i si el poble pensa que és adequat 
dur a terme aquesta inversión, la farem. 

 
- El dia 29, que es el dia de Sant Miquel, hi haurà un grup de música amb sopar de 

cabasset. Josep, que és el regidor de festes, voldrà afegir alguna cosa i li cedeixo la 
paraula. 

 
Pren la paraula En Josep Joan Ramis Ferrer, i informa al poble i al Ple que com no vam 
quedar contents amb l'actuació del dissabte, hem arribat a un acord per poder dur a terme 
el dia 29 de setembre un sopar de cabasset amenitzat amb actuació musical. Aprofite per 
contestar una petició que es va fer a les Xarxes sobre festes que va ser compartida pel 
Regidor Socialista i secundada pels Regidors del PP. En aquesta petició s'opinava sobre 
les actuals festes, i he realitzat un balanç el més objectiu possible. A la petició es deia que 
hi ha hagut poca participació, i que no s'havia gastat la partida de nou mil euros del 
pressupost. Davant les acusacions tan greus, he fet una comparativa amb l'anterior 
legislatura. Hem incorporat en aquestes festes el Cinema a la fresca, som el primer equip 
de govern que paga la Cocà. Això ja ho vam fer al 2015, quan també ens va tocar 
organitzar les festes.  A més, hem incorporat cadires i taules per a la comoditat de la gent. 
També s'ha acusat que els premis de les paelles han estat escassos. Hem optat per donar 
jocs de taula, de piscina i d'entreteniment. L'anterior govern no feia concurs de paelles.  
Em crida l'atenció que s'acuse de baixa participació. Hi ha hagut una alta participació en 
tots els actes: el dia del cinema a a la fresca, hi havia ocupades 150 cadires, més la gent 
que estava asseguda als portals. El dia de la màgia, hi havia una trentena de xiquets a 
més dels pares. En total hi havia uns seixanta espectadors. També ha estat alta la 
participació en els esdeveniments esportius. 
Pel que fa a la despesa de les festes, quedant a l'espera que arriben totes les factures, 
s'estima que la despesa estarà entorn dels 8.500,00 Euros. Fent una comparativa amb 
l'anterior govern, veiem que en 2012 es va gastar 2.329 Euros. No es va fer Cocà ni es 
van donar premis. Al 2013 es van gastar 3.930 Euros. Veiem que l'anterior govern no es 
gastava ni la meitat dels 9.000,00 Euros que hi havia a la partida. 
Considere que aquestes crítiques són per crispar i fer mal. No sé perquè el Partit Popular 
diu aquestes coses si després se li tornen en contra. No han après que les crítiques 
constructives aporten, però que les destructives es tornen en contra. 
Voldría afegir que l'única pega que hem tingut aquestes festes, ha estat l'actuació del 
dissabte, de la qual no hem quedat contents, i per això l'hi vaig traslladar al representant.  
Com a balanç final de les festes de Sant Miquel 2017, m'agradaria dir que deixem de fer 
una política destructiva i d'enfrontar a la gent. Nosaltres seguirem intentant innovar i 
millorar any rere any les festes i el poble. Errors cometem tots i les festes són millorables. 
Intentarem l'any que ve fer-les un poc millor. 
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7.- MOCIONS.  
 
- No es presenten. 

 
 
8.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Per part de la Sra. Alcaldessa s'obri el torn de precs i preguntes. 
 
Demana la paraula En José Vicente Marcó Mestre i manfiesta que s'ha aprofitat la part 
d'informes d'alcaldia per fer un míting. En primer lloc pregue que es prenga coneixement que 
per part del portaveu del partit popular d'Alcalalí, no em consta que hagi fet cap crítica a les 
festes, ni a la regidoria de festes d'aquest ajuntament. D'altra banda, també vull pregar, que si 
estem parlant d'un tema de festes i d'una comparació de les festes quan jo dirigia la 
corporació, prec que s'entenga que jo no puga rebatre aquestes dades, perquè qui ostentava 
en aquell moment la delegació de festes no està present. Crec que atacar a una persona que 
no està no té sentit. També pregue que es prenga coneixement que sobre el tema de la 
subvenció de zones verdes, ha estat denegada perquè la partida pressupostària de l'àrea de 
medi ambient s'ha esgotat. Les subvencions que s'han donat han estat amb criteris tècnics i 
objectius. No obstant això, hi ha una línia d'un milió d'euros per a inversions financerament 
sostenibles que han incrementat la partida de medi ambient. Aquest dictamen el vaig enviar al 
secretari i a l'ADL de l'Ajuntament. Pregue que es prenga coneixement que es pot demanar la 
subvenció a  través d'aquesta línia.  
També  pregue que es prenga coneixement que s'ha impulsat des de diputació el canvi de la 
tuberia de Parcent a Alcalalí,  amb un pressupost de mig milió d'euros, i no ha estat gràcies a 
la labor de Compromís que va votar en contra. 
S'està fent el que es pot. Estic intentant treballar, i considere que en el primer ple de la 
temporada, intentar barrejar el meu treball en Diputació amb l'Ajuntament, contradiu l'esperit 
de treballar per al poble.  
No vull entrar en el tema del sou. És un assumpte que ja s'ha debatut i tothom sap quina és la 
postura del Partit Popular. 

 
Entrant ja en les preguntes, m'agradaria saber en quin estat es troba el Pla General. 
 
En Alejandro Romà Serer respon que es troba igual que a l'últim ple. 
 
Pren la paraula en José Vicente Marcó Mestre i manfiesta que li agradaria fer un prec. Ja he 
advertit en anteriors plens que hi ha un informe d'una Memòria Ambiental que és d'abril de 
2015. Aquest informe té una caducitat de dos anys. El prec que faig és que si l'equip de 
govern pensa deixar el Pla General al caixò, que almenys a la Consellería competent se li 
sol·licite una pròrroga de la Memòria Ambiental, degut a l’ importància d'aquest document. 
 
En Alejandro Romà Serer respon que han parlat amb Tomás sobre la Memòria Ambiental i la 
sol·licitud de pròrroga. És que tu parles com si nosaltres tinguerem el Pla General al 
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Caixò, i no es culpa nostra. L’equip redactor moltes vegades no ens respon. Els catàlegs els 
tenen des de fa més de sis mesos. 
 
Pren la paraula En José Vicente Marcó Mestre i diu que es el representant de l'Ajuntament qui 
ha de demanar la pròrroga,  no l'equip redactor ni l'arquitecte. 
 
En Alejandro Romà Serer respon que l'equip de govern el que fa és parlar amb el redactor i 
amb Toni per  traslladar tota la informació.  
 
Pren la paraula En José Vicente Marcó Mestre i diu que és l'equip de govern qui ha de signar 
la sol·licitud de pròrroga i preocupar-se que aquest document s'envie. El que demane és que 
es facen les gestions oportunes per a que el document no caduque. 
 
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i manifesta que s'estan fent les gestions oportunes. Vostè 
pot pregar que fem les gestions que considere sobre el Pla General, igual que jo li pregue que 
vostè faça les gestions necessàries per a que ens donen les subvencions de zones verdes. 
 
Prens la paraula En José Vicente Marcó Mestre i diu que la Consellería, amb la qual vostè té 
afinitat, li va retirar la subvenció del Pla General d'aquest Ajuntament. Li pregue que intente 
recuperar aquesta subvenció. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que Compromís no ha tingut cap interès en fer modificacions al Pla 
General. Però si que va haver-hi un Regidor que va començar a fer canvis. Pot ser que siga 
per això que s'ha ralentit el Pla General. Vostè s'ha d'encarar amb la persona que ha ralentit 
el Pla General que vostè va iniciar, a la qual vostè li havia posat la casa dotacional, a la qual 
vostè li havia posat un riu rau i ara no està conforme. Parlen entre vostès. Nosaltres el Pla 
General el tenim clar. 
 
Pren la paraula En José Vicente Marcó Mestre i diu que la responsabilitat de tramitar el Pla 
General és de l'equip de govern i de l'Alcaldia. El pacte que va fer vostè no és responsabilitat 
del partit popular. Jo pels canvis que va demanar aquesta persona al Pla General no puc 
respondre, perquè jo no estava en aquestes reunions. L'única cosa que estic dient és que el 
Pla General és molt costós, que ha tingut un ampli consens i estic demanant que aquest 
treball no es tire a la basura. Si ho volen tirar, serà la seva responsabilitat. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que vostè si que ha estat reunit aquí amb el redactor del Pla 
General i el regidor del PSOE deliberant sobre el Pla General. 
 
Pren la paraula En José Vicente Marcó Mestre i manifesta que va estar reunit amb Tomás, 
però no es va prendre cap tipus de decisió i la reunió va durar deu minuts. A part d'aquesta 
reunió, no hem assistit a cap més. 
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A continuació, En José Vicente Marcó Mestre prega que es pengen a la Web municicipal les 
actes del ple, ja que no s'ha fet des del mes d'agost.També pregue que es publiquen els 
documents al Portal de Transparència com  marca la Llei. 
 
En José Vicente Marcó Mestre prega que es prenga alguna mesura com posar un cartell, ja 
que enfront de l'edifici Multiusos, els gossos fan les seves necessitats i dóna mala imatge. 
També pregue que les faroles que estan en el sòl, que s'arreglen o es retiren. 
 
 En José Vicente Marcó Mestre prega que l'Ajuntament netege les parcel·les de la seva 
propietat, sobretot les que hi ha a Benarrosa Garden. 
 
A continuació demana la paraula la Sra. Beatriz Vicens Vives, i  manifesta que havia presentat 
un escrit referent a la piscina. Pregue que se'm facilite l'informe Tècnic dels motius que han 
pogut ocasionar l'estat en què es troba la piscina. També pregaria al departament jurídic de 
l'Ajuntament si s'havia fet algun tipus de reclamació a l'empresa encarregada del manteniment 
de les instal·lacions. Aquest escrit el vaig presentar el 4 d’agost. Estem a 14 de setembre i no 
se m'ha contestat.  
 
En Alejandro Romà Serer respon que els nivells de la piscina sempre han estat dins del 
permès. El problema que hi ha hagut és que el clorador nou ha deixat de funcionar dos nits. 
Hem estat damunt d'aquest problema estant en contacte amb l'empresa que va fer la 
instal·lació i amb l'empresa que s'encarrega del manteniment de la piscina. 
 
Pren la paraula la Sra. Beatriz Vicens Vives i manifesta que continua exigint la neteja del 
poble. No em referisc al casc urbà, em referisc a les afores; camins, urbanitzacions, entrades 
del poble. També netejar la parcel·la que té l'Ajuntament a Benarrosa Garden. Crec que 
Alcalalí no només es mereix que hi hagi festes. També que brille i siga un poble net i 
endreçat.  
 
La Sra. Alcaldessa respon que potser el poble no està tan net com tu vols o que tots volem. Hi 
ha dues persones que s'estan dedicant a la neteja, i ara, des de fa poc José Ricardo està 
dedicant-se més a les urbanitzacions. No crec que siguem un govern que solament haja 
destacat per fer festes, ja que està demostrat on hem invertit. Estem invertint més de cinc 
vegades més en agricultura. Estem fent moltes coses pel poble. Si tenim partida, posarem a 
algú més a desbrossar. De tota manera, traslladarem les queixes que es fan aquí. 
 
Pren la paraula la Sra. Beatriz Vicens Vives i diu que les queixes no son només de regidors. 
Estic traslladant el que em diu gent del poble. 
 
En Josep Joan Ramis Ferrer respon que ho miraran, perquè pot ser que el problema siga la 
freqüència amb la qual es neteja. Si la freqüència amb la qual es neteja és bona, el que 
caldria fer són campanyes de conscienciació perquè no s'embrute tant.  
 
Pren la paraula la Sra. Beatriz Vicens Vives i pregunta si en al torneig de frontennis solament 
es van donar premi als dos primers classificats. 
 
En Alejandro Romà Serer respon que si. S'ha optat per no donar trofeus perquè eren els 
mateixos que altres anys i s'han donat vals per a la compra de material esportiu. 
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Pren la paraula la Sra. Beatriz Vicens Vives i manifesta que Diputació treu una convocatoria 
anual per demanar trofeus i medalles. Aquest any s'ha demanat aquesta subvenció? 
 
En Alejandro Romà Serer respon que no perquè teníem moltes medalles d'altres anys i 
considerem que no era necessari demanar més. 
 
Pren la paraula la Sra. Beatriz Vicens Vives i manifesta que al tercer i al cuart classificat se li 
podria haver donat un trofeu o una medalla. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que quan van arribar al govern es van trobar caixes plenes de 
medalles i gorres de la regidoría d'esports, i les han anat repartint en caminates i altres 
esdeveniments. És una decisió política no demanar més subvencions per a medalles i trofeus 
i demanar ajudes per a altres coses. 
 
Pren la paraula la Sra. Beatriz Vicens Vives i manifesta que ha vist una factura a nom de 
Adelino Molina Reus de les escoles. Jo sóc la repesentant del Consell Escolar, i d'igual forma 
que jo informe de les reunions que es celebren, considere que seria oportú que se m'informés 
si es fa alguna cosa a les escoles. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que s'ha informat sobre aquest assumpte en el punt d'informes 
d'Alcaldia. Es tracta d'una factura per arreglar la cornisa. Es va demanar reparar  la cornisa 
per part del Consell Escolar. S'ha fet, i s'ha adonat a informes d'alcaldia. No sé on està l'error. 
 
Pren la paraula la Sra. Beatriz Vicens Vives i diu que vostè ha dit que s'ha arreglat la cornisa 
però no ha dit qui l'ha arreglat. Jo he vist una factura que no està detallada i haig de saber que  
s'ha fet. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que s'ha adonat, després vostè ha preguntat i la he informat.  
 
La Sra. Alcaldessa pregunta si hi ha més intervencions. 
 
Demana la paraula En Bernardo Ferrer Pastor i prega a la Sra. Alcaldessa que retorne els 
diners que li deu al poble, i que deixe d'utilitzar l'Ajuntament per evitar-ho. Perquè vostè està 
possiblement prevaricant i està fent abús de poder. Després no es sorprenga si es porta una 
denúncia. 
 
La Sra. Alcadessa respon que vostè qui és? L'infractor que denuncia? Perquè vostè és qui té 
mes infraccions en aquest poble. I té infraccions denunciades per l'anterior alcalde. Li vaig dir 
que no portés aquests assumptes al ple. Vostè ha denunciat el que havia de denunciar i s'ha 
acabat. 
 
Vostè està prevaricant i li estic avisant. Per part del PSOE s'està fent control i fiscalització. No 
pot fer vostè alguna cosa malament i amagar-ho perquè nosaltres seríem còmplices. Per a 
això estem aquí i per això la gent ens ha votat. 
Pel que fa al que s'ha dit aquí sobre el seu sou, vostè es va posar un sou que no coincidia 
amb el que va dir en campanya. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que no es tracta d'un prec constructiu. Aquest tema ja ha estat 
tractat. 
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Pren la paraula En Bernardo Ferrer Pastor i pregunta si el tema de les rotondes està ja clar. 
 
En Alejandro Romà Serer respon que estem esperant que ens contestes. L'última carta que 
ens ha arribat és de la seva mare demanant que diguem quants metres té una parcel·la que 
no és nostra, i no la podem veure perquè no està al cadastre. 
 
Pren la paraula en Bernardo Ferrer Pastor i manifesta que vaig anar a Cadastre i em van dir 
que l'error era de l'Ajuntament. A més, no es tracta solament de la meva rotonda, hi ha altres 
rotondes i vull saber que passa amb elles. Solament pregunte que es pot fer a la unitat 
d'execució on s'acaba la rotonda. 
 
En Alejandro Romà Serer respon que nosaltres també hem anat a Cadastre i et correspon a 
tu solucionar-ho, ja que és el teu terreny. Has parlat moltes vegades amb Toni i t'ha dit el que 
es pot fer i el que no. 
 
Pren la paraula en Bernardo Ferrer Pastor i diu que les coses s'han de dir per escrit. 
 
Pren la paraula En Josep Joan Ramis Ferrer i manifesta que ets tu qui té una omissió al 
cadastre i has d'arreglar-ho tu. A més, a Consellería ens han dit que primer hem d'aclarir el 
problema amb la rotonda gran que és on està la teva parcel·la. 
 
Demana la paraula En José Vicente Marcó Mestre i diu que aquesta finca en aquest moment 
no té capacitat d'edificabilitat segons les normes subsidiàries, i per poder fer-se alguna cosa 
hauria d'aprovar-se el Pla General per corregir aquest error. També em consta que hi ha un 
alçament topogràfic d'aquesta parcel·la. En quant a les tatxes de cadastre, la culpa no la té un 
ciutadà concret. El problema va venir quan es va fer la incorporació de sòl rústic al cadastre 
d'urbana a la zona de la Solana. Hi ha altres tatxes al poble i no podem acusar a la gent per 
això. La casa dels teus pares també està a una tatxa blanca. 
 
Pren la paraula en Alejandro Romà Serer i diu que les tatxes blanques son vàries. Hem estat 
a cadastre per poder arreglar-ho. La casa dels meus pares paga IBI. En  quant a la parcel·la 
de Bernardo, ell ha tingut aquí un tracte preferent. On anava una zona verda, ell va dir que 
volia una zona de pàrquing. 
 
Pren la paraula en Bernardo Ferrer Pastor i diu que jo mire pel ben del poble. Vaig dir que 
havia d'anar un pàrquing perquè el poble necessitava aparcaments i no un altre jardí. 
 
Pren la paraula en Josep Joan Ramis Ferrer i manifesta que cal parlar clar. Tu vas arribar 
aquí i amb el Pla General vas fer i vas desfer com et va convenir. Igual que vas acomiadar a 
un treballador perquè vas voler. Per això el Pla General està tan endarrerit. Cal llevar les 
modificacions que s'han demanat per criteris personalistes i no objectius. 
 
En Bernardo Ferrer Pastor respon que ell no té poder per acomiadar un treballador, és cosa 
d'Alcaldia. I sobre el pla General, lleva les modificacions i que s'avance amb el Pla General. 
 
Contínua en Bernardo Ferrer Pastor amb el torn de precs i preguntes i diu a en Josep Joan 
Ramis Ferrer que l'altre dia vas posar en Facebook que aquest accident no hauria passat si 
els propietaris dels terrenys hagueren permès fer les rotondes. Ens dius que som assassins. 
Et demane que et disculpes, amb mi i els propietaris perquè no tenim la culpa que un camió 
atropellés a aquesta senyora. 
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En Josep Joan Ramis Ferrer respon que el que va dir va ser que si hagueren estat fetes les 
rotondes, la senyora hauria anat per una vorera i no li hauria passat res. És una qüestió de 
seguretat vial. Igual que vas dir de posar una senyal o posar espills a Mosquera, jo vaig dir 
que si les rotondes estigueren, aquest accident, probablement, no hauria succeït. 
 
Pren la paraula en Bernardo Ferrer Pastor i diu que a mi això em sembla de ser un tio 
fastigós. 
 
En Josep Joan Ramis Ferer constesta que a mi em sembla que el que és fastigós és el que 
fas tu. Acusant a la gent i no mirant lo teu. 
 
La Sra. Alcaldessa intervé i demana que es facen precs i preguntes relacionades amb el poble 
i que siguen breus. 
 
Pren la paraula en Bernardo Ferrer Pastor i diu que és el poble qui decideix si el prec o la 
pregunta li serveix al poble, no vostè. Estem treballant per al poble, no per a vostè. 
 
Intervé la Sra. Alcaldessa i diu que a dia d'avui, jo estic representant al poble, i li demane que 
faça un prec o pregunta constructiu per al poble. 
 
En Bernardo Ferer Pastor respon que vostè està aquí gràcies a mi. Per corrupció no hauria 
d'estar. Li dic que és corrupta per si em vol denunciar. M'agradaria preguntar  si es va fer la 
biblioteca, si li donen onze mil euros a Adelino de plus, per quin motiu després se li dóna una 
faena a les escoles de dos mil i pico euros. Jo no sé si vostès utilitzen la llista que vaig fer jo. 
 
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i respon que aquesta llista feta per ordre alfabètic la vam fer 
nosaltres i la vam passar a vostè. A continuació cedeix la paraula al regidor d'urbanisme. 
 
En Alejandro Romá Serer respon que ets un mal pensat Bernardo. Estem seguint l'ordre de la 
llista. De fet, ara s'estan arreglant unes coses i no les està fent Adelino. Una obra li va tocar 
per concurs i l'altra perquè era el següent de la llista. 
 
Pren la paraula en Bernardo Ferrer Pastor i diu que el concurs estava mitj amañat. 
 
Intervé la Sra. Alcaldessa i diu que ja n'hi ha prou d'acusacions infundades. Li cride a l'ordre 
per primera vegada. Per fer propaganda barata es va al carrer. Té alguna pregunta més? 
 
En Bernardo Ferrer Pastor pregunta per la multa que ha imposat Confederació a l'Ajuntament. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que es tracta d'una obra que es va iniciar a l'anterior legislatura i 
que nosaltres hem acabat. Es tracta que confederació creu que un dels marges és més alt del 
permès. Segons l'enginyer redactor del projecte, les obres s'han executat correctament 
d'acord amb el projecte autoritzat per Confederació. S'han presentat al·legacions i el tècnic 
s'ha reunit amb els tècnics de Confederació. Intentarem que la multa siga el més baix possible 
i que si s'ha de rebaixar el baden, que el cost siga el menor possible per al poble. Segons el 
tècnic redactor, el baden està ben fet. 
 
Demana la paraula En José Vicente Marcó Mestre i manifesta que simplement per aclarar i 
per defensar el que crec que és just. Aquest projecte va estar supervisat per Confederació, i 
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amb el seu vistiplau, i s'ha executat d'acord al projecte segons els tècnics. El problema que 
tenim amb Confederació és l'afany recaptatori que tenen amb les seves sancions. Tenim un 
exemple amb el que va succeir amb el mirador del Terrer. No crec que tinga cap 
responsabilitat l'Ajuntament.  
 
Demana la paraula en Bernardo Ferrer Pastor i diu que dins de dos setmanes començaran les 
obres dels camins. 
 
No havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència va aixecar la reunió, sent les vint-i-
tres hores trenta-cinc minuts, estenent-se per mi el Secretari la present Acta. Done fe. 
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