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                                                                                            SESSIÓ Nº SIS  DE  2.017. 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 
L’AJUNTAMENT PLENARI D’ALCALALÍ, 
CELEBRADA EL DIA DINOU DE JUNY 
DE DOS MIL DISSET 
 

Al Saló de Sessions de la Casa 
Consistorial d'Alcalalí, sent les VINT-
I.DOS hores TRENTA MINUTS del dia 
DINOU de JUNY 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, nº5 del 22/05/2017,  
és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
 
2.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRA Nº5 DE LES OBRES DE "REFORMA I 
HABILITACIÓ DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS PER A BIBLIOTECA-PÚBLICA I 
ALTRES ESPAIS CULTURALS". 
 
Vista la certificació d'Obres nº 5 presentada per D. Adelino Molina Reus, corresponent a 
obra de “REFORMA I HABILITACIÓ DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS PER A 
BIBLIOTECA-PÚBLICA I ALTRES ESPAIS CULTURALS.”, subscrita pels Tècnics 
Directors de l'Obra D. José Ignacio Estruch Mascarell i D. Antoni Banyuls i Pérez, i per 
import de //26.951,44 €//, IVA INCLÓS. En virtut del que es disposa i de conformitat amb 
l'establert en els Art. 216 i 232 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es proposa al 
Ple de l'Ajuntament d'Alcalalí l'adopció del següent ACORD: 
 

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) 
Dª YOLANDA DEL CARMEN MIRÓ GÓMEZ               (PP) 
D. BERNARDO FERRER PASTOR                   (PSOE) 
D. FRANCISCO MIGUEL COSTA LLÀCER                 (EU) 
 
Sr. Secretari 
D. JUAN JOSE ABAD RODRIGUEZ 
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PRIMER.- APROVAR CERTIFICACIÓ nº5, presentada  per D. Adelino Molina Reus, 
corresponent a obra de “REFORMA I HABILITACIÓ DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 
PER A BIBLIOTECA-PÚBLICA I ALTRES ESPAIS CULTURALS.”, subscrita pels  
 
Tècnics Directors de l'Obra D. José Ignacio Estruch Mascarell i D. Antoni Banyuls i 
Pérez, i per import de //26.951,44 €//, IVA INCLÓS. 
 
SEGON: Notificar el present acord als interessats. 
 
 
Sotmès el punt a votació, es aprovat amb els vots a favor de’n Josep Joan Ramis Ferrer 
(Compromís), y  En Francisco Miguel Costa Làcer (EU). S’abstenen Na 
Maria Isabel Molina Vicens (Compromís), En Alejandro Romà Serer (Compromís), En 
José Vicente Marcó Mestre (PP), Na Beatriz Vicens Vives (PP), Na Maria Aurora Piera 
Noguera  (PP), Na Yolanda del Carmen Miró Gómez, y En Bernardo Ferrer Pastor 
(PSOE). 
 
 
 
3.-APROVACIÓ MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE "REFORMA I HABILITACIÓ DE 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS PER A BIBLIOTECA-PÚBLICA I ALTRES ESPAIS 
CULTURALS". 
 
Vista la proposta tècnica motivada de les obres de "REFORMA I HABILITACIÓ DE 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS PER A BIBLIOTECA-PÚBLICA I ALTRES ESPAIS 
CULTURALS", emesa per la Direcció facultativa a la qual consta que  
 
 “A) Que se considera necesario proceder a una paralización parcial y temporal en 
aquellas unidades de obra que vienen afectadas por las modificaciones referidas. 
 
B) Que se considera necesario autorizar la redacción de un proyecto modificado en aras 
al interés público y correcta terminación de las obras que contemple la realidad de las 
nuevas unidades de obras necesarias referidas anteriormente y se eliminen las 
unidades de obra que no procedan y que no se van a ejecutar. 
 
C) Que el importe aproximado de las obras a contemplar en el proyecto modificado y la 
supresión de las unidades de obra que ya no se ejecutarán supondrán finalmente un 
incremento estimado de 11.500,00 € sobre el presupuesto de adjudicación del proyecto 
originario (115.665,20 €) por lo que el nuevo Presupuesto Líquido de adjudicación 
resultante de dicha modificación será de 127.165,20 € y supondrá un incremento del 
9,94%. 
 
D) Que el plazo aproximado para la realización de las obras contempladas en el 
proyecto modificado se considera de 15 días desde la aprobación del proyecto 
modificado.” 
 
Dado que en sesión plenaria ordinaria celebrada el 22/05/2017 se acordó autoritzar 
l'inici del corresponent expedient de modificació del projecte. 
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Vist el projecte modificat de les obres de "reforma i habilitació de dependències 
municipals per a biblioteca-pública i altres espais culturals", signat per la direcció tècnica 
i d'execució de l'obra, i pel representant de la constuctora, per import d'11.500,02 €. 
 
En virtut de l'Art. 234.3, i de la D.A. 2ª del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es 
proposa al ple de l'Ajuntament d'Alcalalí l'adopció del següent ACORD 
 
PRIMER.- Aprovació de l'expedient modificació del projecte de "reforma i habilitació de 
dependències municipals per a biblioteca-pública i altres espais culturals", per import 
d'11.500,02 €. 
 
SEGON.- Donar trasllat del present acord a la Direcció Facultativa de l'obra i al 
contratista. 
 
Sotmès el punt a votació, és aprovat amb els vots a favor de’n Josep Joan Ramis Ferrer 
(Compromís), i En Francisco Miguel Costa Làcer (EU). S'abstenen Na  
Maria Isabel Molina Vicens (Compromís), En Alejandro Romà Serer (Compromís), En 
José Vicente Marcó Mestre (PP), Na. Beatriz Vicens Vives (PP), Na Maria Aurora Piera 
Noguera  (PP), Na Yolanda del Carmen Miró Gómez. Vota en  contra En Bernardo 
Ferrer Pastor (PSOE). 
 
 
4.-APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 04/2017. 
 
Sobre la taula la proposta d'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits número 
4/2017, per import de 240,00 euros, que comprèn les obligacions relacionades en 
l'annex. (Expt. 270/2017 Gestiona). 
 
El Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals i el Reial decret 500/1990, de 20 
d'abril, estableixen que l'exercici pressupostari coincidirà amb l'any natural i a ell 
s'imputaran les obligacions reconegudes durant el mateix. 
  
A més, en virtut de l'establert en els articles 173.5 del Text Refós de la Llei Reguladora 
d'Hisendes Locals i 25.1 del Decret 500/1990, de 20 d'abril, no poden adquirir-se 
compromisos de despeses per quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats en els 
estats de despeses, viciant de nul·litat de ple dret les resolucions i actes administratius 
que infringeixen l'expressa norma, sense perjudici de la responsabilitat al fet que 
pertoque. 
  
No obstant això l'anterior, per regularitzar tals despeses que no han estat aplicats en 
cap partida de l'any pressupostari en el qual haguessin de ser descomptats, ha de 
procedir-se al reconeixement extrajudicial de crèdits, reconeixent obligacions 
corresponents a exercicis anteriors, que per qualsevol causa no ho haguessin estat en 
aquell al que corresponien, atribuint al Ple de la Corporació tal reconeixement, sempre 
que no existisca dotació pressupostària. 
 
ATÈS l'article 176 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 26.2 del Reial decret 
500/1990, de 28 d'abril, que aprova el Reglament Pressupostari, en relació amb l'article 
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60.2 d'aquest Reglament; així com l'article 23.1.i) del Reial decret Legislatiu 781/1986, 
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en 
matèria del Règim Local. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD:  
 
ÚNIC: L'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 3/2017, autoritzant, 
disposant i reconeixent aquests crèdits, per al seu pagament amb càrrec als crèdits del 
vigent Pressupost General. 
 
ANNEX. 
 
 
-Obligacions pendents de reconeixement extrajudicial de crèdits de l'exercici de 2016, a 
aquesta data: 
 
 

 
Editorial Valenciana de Prensa S.A. 

Factura P2016/0007153 
Publicidad Alcalalí Nadal 242,00€ 

 
 
Sotmès el punt a votació, es aprobat amb el vots a favor de Na Isabel Molina Vicens 
(Compromís), En Alejandro Romà Serer (Compromís), En Josep Joan Ramis Ferrer 
(Compromís), i En Francisco Miguel Costa Làcer (EU) i En Bernardo Ferrer Pastor 
(PSOE). S’abstenen En José Vicente Marcó Mestre (PP), Na Beatriz Vicens Vives (PP), 
Na Maria Aurora Piera Noguera  (PP), Na Yolanda del Carmen Miró Gómez,  
 
 
 
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 123/2017 a la 159/2017. 
 
6.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
Per part de l’Alcaldía s’informa del següent punts: 
 
-Estan ja preparats els contenidors d'orgànica, però ara van a fer una petita obra tant al 
camí de muntanya com a Vereda Park, perquè els contenidors quedin bé. 
-Ja s'ha arreglat la varaneta de fusta del mirador que estava trencada. 
-L'Ajuntament ha comprat el terreny de la curva que va a l'Ecoparc, polígon 4 parcel·la 
390. 
 
7.- MOCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA TROBADA D'ESCOLES EN VALENCIÀ I 
PER LA DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU DE QUALITAT EN VALENCIÀ I PER 
L'US SOCIAL DE LA NOSTRA LLENGUA. 
 
Maria Isabel Molina Vicens, Alcaldessa de l’Ajuntament d’Alcalalí dona lectura a la 
següent MOCIÓ 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
 
El model educatiu és un pilar fonamental per al futur social i econòmic de la nostra 
comarca. En aquest sentit les administracions públiques han de vetllar per assolir un 
model educatiu de qualitat. Aquest model ha de garantir l'aprenentatge de les dues 
llengües oficials i de com a mínim una llengua estrangera.  
 
Per aquest propòsit els models d'ensenyament en valencià (PEV i PIL) són segons els 
propis informes de l'administració valenciana (IVAQE, 2004) els que millors resultats 
ofereixen en el domini de llengües per part dels alumnes. Començar el periode d’ 
electoescriptura en valencià dona com a resultats alumnes bilingües que tenen més 
facilitat per aprendre terceres llengües. En aquest sentit, el valencià obri la porta a les 
llengües perquè quan més llengües se saben més facilitat hi ha per aprendre de noves.  
 
L'ensenyament en valencià és de llei, així ho especifica l'article 6.2 i 6.3 de l'Estatut 
d'Autonomia, així com la Llei d'Ús i Enenyament en Valencià i la Llei Orgànica 
d'Educació.  
 
Els projectes lingüístics de centre han d'anar acompanyats d'accions d'especial 
promoció del valencià per part de les administracions com especifica el mateix Estatut 
d'Autonomia en el seu article 6.3: “La Generalitat garantirà l'ús normal i oficial de les dos 
llengües”.   
 
A més de potenciar un ensenyament plurilingüe, les administracions han de vetllar per 
assolir un model d'escola que promocione l'educació intercultural, l'educació ambiental, 
la innovació educativa i una gestió democràtica i participativa.  
 
Amb l'objectiu d'impulsar aquest model d'escola i promoure l'ús social del valencià,    
Cappev Marina Alta va proposar la celebració de la Trobada d'Escoles en Valencià.  
 

ACORDS 
 
Per totes aquestes raons, es proposa al Plenari de l'Ajuntament d’Alcalalí l'adopció de 
les següents mesures: 
 
PRIMER.- Sol·licitar la celebració de la Trobada d'Escoles en Valencià al nostre 
municipi. 
 
SEGON.- Donar suport al model educatiu de la Cappev Marina Alta: ensenyament en 
valencià de qualitat. 
 
TERCER.- Desenvolupar en el nostres àmbits de competencia actuacions per fomentar 
l'ús social del valencià tant oral com escrit.  
 
 
Després de la lectura de la Moció, la Sra. Alcaldessa manifesta que Alcalalí vol ser per 
primera vegada el nucli de la reivindicació d'una escola pública de qualitat i en valencià. 
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Esperem la col·laboració de tots els regidors perquè la celebració d'aquestes Trobades 
siga un èxit. 
 
Demana la paraula En Bernardo Ferrer Pastor i manifesta que des del Psoe d’ Alcalali 
hem pogut comprovar que aquestes trobades tenen com a objectiu inocular el 
catalanisme i l'independentisme a les nostres terres. Vegin-se fotos de trobades en 
diferents punts de la Comunitat Valenciana. Es veuen nens i nenes amb banderes de 
Catalunya. Compromís d'Alcalalí assegura que la seva intenció és promoure el valencià, 
no obstant això, veient com la Sra. Molina té la bandera de la nostra comunitat en el seu 
despatx convertida en una quatribarrada, podem fer-nos una idea de les intencions i 
ideologies del nostre equip de govern. El Psoe d'Alcalalí no recolzarà l'adoctrinament ni 
l'independentisme català. Recolzem el valencià. Siguin sincers i no s'avergonyeixin del 
que són, recolzen vostès la independència de Catalunya? recolzen els denominats 
Països Catalans? 
 
Pren la paraula En Josep Joan Ramis Ferrer i pregunta de quina pàgina ha tret aquesta 
informació. 
 
En Bernardo Ferrer Pastor respon que les ha tret buscant fotos de trabades a internet. 
 
En Josep Joan Ramis Ferrer respon que com últimament la teva informació ve sempre 
de grups agressius, feixistes i d'extrema dreta, que l'única cosa que saben és insultar a 
la gent. Per això em pregunte si ho has tret d'aquí. 
 
En Bernardo Ferrer Pastor respon que solament ha posat fotos de trobades a internet. 
 
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i diu que és poc seriós que el que s'està dient. Una 
altra cosa que m'agradaria és preguntar-li, si sap on es van celebrar les últimes 
trobades. 
 
D. Bernardo Ferrer Pastor respon que al Verger. 
 
La Sra. Alcaldessa pregunta si sap qui estava a l'Alcaldia al Verger. 
 
En Bernardo Ferrer Pastor respon que Ximo Coll del Psoe. 
 
És que no se si parla vostè en nom del Psoe, perquè el dia 09/06/2017 va presentear un 
escrit per registre d’entrada a l’Ajuntament on va posar exactament “Bernardo Ferrer 
Pastor, portaveu del grup municipal Popular”. No sé si s'ha equivocat vostè o el que l'hi 
ha redactat no sap a quin grup pertany. 
 
Demana la paraula En José Vicente Marcó Mestre i pregunta que suposa celebrar les 
trobades aquí en el sentit de quins mitjans ha de posar l'ajuntament, quines són les 
despeses per al poble d'Alcalalí en quant al primer punt de l'acord. Quant al segon punt 
de l'acord, tenim uns dubtes, i és que donar suport al model educatiu de cappev, a part 
que no coneixem com és aquest model educatiu. Considerem que el model educatiu ho 
ha de marcar la Consellería. Cappev és una associació d'àmbit comarcal, i no sabem 
com és el seu model. Pel que fa al punt tercer de l'acord, no tenim cap problema a 
fomentar l'ús del valencià i també del castellà, que són les llengües oficials de la 



      AYUNTAMIENTO                                                                     Sessió Ordinària  celebrada  el  19  de JUNY de 2017 
               DE 

     
         ALCALALI 

 7 
 

comunitat valenciana. Per tant si ens pot aclarir el punt un i dos de l'acord, l'hi agrairíem.  
 
 
La Sra. Alcaldessa respon que pel que fa al punt número u de l'acord, tenim molt de 
treball per fer. La Cappev està per recolzar-nos, i mentre mes mitjans tinguem per 
organitzar un esdeveniment d'aquesta envergadura, doncs molt millor. Es tracta de 
ganes de treballar i que els trobades es facin aquí i seguir millorant i recolzant el nostre 
model d'escola pública, que és un model de qualitat i en valencià. En quant a l'aportació 
econòmica, depèn de cada poble. A les reunions que hem tingut amb la Cappev, no ens 
han dit una quantitat concreta. La resta de municipis també faran aportacions, així que 
econòmicament no serà un problema. Sabem que és un projecte gran, però hi ha moltes 
ganes i cal recolzar-ho.  
 
Demana la paraula En José Vicente Marcó Mestre i manfiesta que no li ha quedat clar. 
Quan es porta alguna cosa al ple ha d'estar més mascat. Amb aquesta informació que 
ens han donat no podem pronunciar-nos, perquè no hi ha un projecte, solament bona 
voluntat. És un poc pobre la informació que se'ns dóna. Tampoc se'ns ha explicat el 
punt dos, així que tampoc podem pronunciar-nos.  
 
La Sra. Alcaldessa respon que crec que es tracta de la seva percepció. Crec que 
després de tants anys de trobades el partit socialista i el partit popular coneixen molt bé 
aquest projecte. Dir ara que no coneixen aquest projecte, crec que és per dir alguna 
cosa. Podeu dir que esteu a favor de celebrar les trobades al nostre poble, que és el 
que està demanant el grup compromís.  
 
Pren la paraula. En Josep Joan Ramis Ferrer i  manifesta que a més, es tracta d'un 
esdeveniment que és bo per als veïns i veïnes d'Alcanalí i per al comerç local. 
 
En José Vicente Marcó Mestre respon que no s'està discutint que sigui bo o no. Per 
descomptat que és bo. Jo he participat en trobades. Simplement estic demanant més 
informació. S'han fet moltes trobades, però mai aquí a Alcalalí. No sabem en què 
consisteix des del punt de vista del municipi que ho organitza. Solament demanem si 
ens poden aclarir alguna cosa. 
 
Sotmès el punt a votació, es aprobat amb el vots a favor de Na Isabel Molina Vicens 
(Compromís), En Alejandro Romà Serer (Compromís), En Josep Joan Ramis Ferrer 
(Compromís),  En Francisco Miguel Costa Làcer (EU), En José Vicente Marcó Mestre 
(PP), Na Beatriz Vicens Vives (PP), Na Maria Aurora Piera Noguera  (PP), Na Yolanda 
del Carmen Miró Gómez. Vota en contra En Bernardo Ferrer Pastor (PSOE). 
 
Abans de passar al torn de precs i preguntes, d'acord amb article 91.4 del ROF, per part 
d’en José Vicente Marcó Mestre, es demana sotmetre a la consideració del Ple per 
raons d'urgència un punt no comprès en l'Ordre del Dia. 
 
La Sra. Alcaldessa li sol·licita que justifique la urgència de la Moció. 
 
Pren la palaba En José Vicente Marcó Mestre i diu que la urgència es justifica en els 
fets que es van donar el diumenge passat en la processó del Corpus, en la qual es van 
donar instruccions perquè no es toqués l'himne com era costum en aquest poble. I com 
sabem que les festes arrenquen aquest divendres, aquesta és la justificació de la 
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urgència. No podem demorar aquest debat més enllà d'aquest ple, perquè les festes 
estan aquí i no podem demorar més aquest debat fins al ple ordinari de Juliol. 
 
La Sra. Alcaldessa sol·licita un recés de cinc minuts per a la lectura  de la Moció. 
 
Després del recés pren la paraula la Sra. Alcaldessa i manifesta que no entén perquè es 
presenta una moció d'urgència per un himne. I quant al d'instar a l'Alcaldia al fet que 
retiri les competències al Sr. Ramis, per quin motiu cal retirar-les? 
 
En José Vicente Marcó Mestre respon que no sé si no coneixem el funcionament del 
Ple, o solament ho coneixem quan ens interessa. Ara estem al debat de la urgència de 
la moció. Anem a debatre la urgència, i si s'aprova debatem la moció. El motiu de la 
urgència és que les festes comencen el divendres, i és un tema que crec que ha de 
deixar-se clar abans del divendres. 
 
Pren la paraula En Josep Joan Ramis Ferrer i manifesta que sempre s'ha deixat lliure 
elecció a les comissions de festes perquè democràticament decideixin sobre si es toca 
l'himne o no. Crec que la urgència és nul·la, perquè no depèn de mi que es toqui 
l'himne. El que tinc clar, és que des d'aquesta regidoria el que farem és complir la llei.  
 
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i manifesta que no és decisió de l'Ajuntament que es 
toqui l'himne. Són els festers els que contracten a la banda de música i són ells els que 
han de decidir. Per tant no veiem la urgència. 
 
En José Vicente Marcó Mestre respon que la urgència l'han de decidir tots els regidors i 
cal votar-la. Si prospera la urgència, debatrem la moció. 
 
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i diu que estan donant la seva opinió de la urgència 
de la Moció. Aquesta moció no és urgent, com moltes altres que s'han presentat. Passin 
la moció per escrit abans del ple. Aquesta moció no considerem que sigui urgent, però 
anem a votar. 
 
A continuació es procedeix a votar la procedència de la moció d'acord amb l'art. 91.4 del 
ROF. Sotmesa votació, la procedència de la Moció és aprovada amb els vots a favor 
d’en  José Vicente Marcó Mestre (PP), Na Beatriz Vicens Vives (PP), Na Maria Aurora 
Piera Noguera  (PP) Na Yolanda del Carmen Miró Gómez (PP) i En Bernardo Ferrer 
Pastor (PSOE). Voten en  contra Sra. Maria Isabel Molina Vicens (Compromís), En 
Alejandro Romà Serer (Compromís), En Josep Joan Ramis Ferrer (Compromís) i En 
Francisco Miguel Costa Làcer (EU). 
 
Després de l'aprovació de la procedència de debatre la Moció, En José Vicente Marcó 
Mestre, regidor del Grup Popular a l'Ajuntament d'Alcanalí, dóna lectura a la següent 
 
 

 
MOCIÓN: 

 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA LA NORMALIDAD 
DEMOCRATICA DE NUESTRAS COSTUMBRES. 
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Desde la constitución de la actual corporación municipal hemos podido comprobar las 

nuevas formas de gobierno y que desde el grupo popular pensamos que deben de ser 

corregidas con la voluntad de entendimiento y dialogo que debe predominar en la vida 

del municipio. 

 

Hace apenas un año en junio de 2016, vimos como el Sr. Ramis devolvía de forma 

arbitraria y con una actitud poco educada, dos libros donados gratuitamente por la 

Diputación de Alicante para los fondos de nuestra biblioteca, argumentando que el 

género literario era inapropiado para el Ayuntamiento de Alcalalí en una de las 

publicaciones y que la otra contenía numerosas faltas de ortografía. 

 

Ya en septiembre nos sorprenden con la utilización de un nuevo escudo o sello 

municipal en los documentos oficiales del Ayuntamiento y que sustituía al que este  

plenario aprobó por unanimidad el 11 de febrero de 2008 y que posteriormente la 

Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, en su resolución de 15 de noviembre de 2010, 

decreto aprobar dicho escudo con los colores que en la resolución se indicaban y que 

eran el oro, el rojo y el azul. 

APROBADO MAL UTILIZADO 

 

 

 

Podemos entender que por motivos de economía se pueda emplear en blanco y negro 

pero nada justifica la desaparición de determinados colores (azul y rojo) en beneficio 

del color oro “anaranjado” cuando ello no ha sido fruto de un acuerdo del pleno ni 

refrendado por la Generalitat Valenciana. Cabe destacar que es competencia de este 

Pleno la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo. 

 

 

Ya la gota que colma el vaso y que ha motivado llevar de urgencia la presente moción 

ha sido la orden por parte del concejal de fiestas a la banda de música, para que no 

interpretase el himno nacional el pasado domingo en la procesión del corpus, tal como 
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se venía haciendo desde tiempo inmemorial en el municipio, entendiendo desde el 

grupo popular, que dichos cambios no deben producirse si no es desde el más amplio 

consenso y que como Ayuntamiento debemos respetar las costumbres y tradiciones de 

Alcalalí. 

 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular presenta para su aprobación por el 
Pleno del Ayuntamiento los siguientes:   
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- Reprobar la actitud del Sr. Ramis por las decisiones tomadas. 
 
SEGUNDO.- Instar a la alcaldia a que retire las competencias del Sr. Ramis 
 
TERCERO.-  Trasladar a todo el personal al servicio de este Ayuntamiento la 
obligación de utilizar el escudo oficial del municipio, aprobado por la Conselleria de 
Solidaridad y Ciudadanía en su resolución de 15 de noviembre de 2010, en todos los 
documentos que se elaboren desde el consistorio, (cartas, comunicados, resoluciones, 
certificados, proyectos, memorias, etc,) pudiendo ser su impresión bien a color o bien en 
blanco y negro cuando así convenga en aras de optimizar los recursos, pero nunca en 
soporte informático que deberá ser el aprobado por la Conselleria y por este plenario a 
todo color puesto que no existe ningún perjuicio económico. 
 
CUARTO.- Que se den las órdenes oportunas para que se continúe interpretando el 
himno nacional tal como se venía llevando a cabo según la costumbre, ello sin perjuicio 
de que las personas responsables de organizar el acto (festeros en el caso de las 
fiestas patronales y de San Miguel y la parroquia en el caso de las demás profesiones) 
puedan manifestar su opinión al respecto y acuerden por mayoría el que no se 
interprete el himno nacional según la costumbre, en cuyo caso dejaría de interpretarse. 
 
QUINTO.- Trasladar este acuerdo al personal al servicio de este ayuntamiento, a los 
festeros y a la parroquia. 

 
Després de la lectura de la Moció, pren la paraula la Sra. Beatriz Vicens Vives i diu que 
a cap moment estem dient que el regidor de festes hagi de decidir si es toca l'himne o 
no en festes. Estem parlant del dia de la processó del Corpus, que no forma part de les 
festes patronals i la banda la paga l'Ajuntament. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que aleshores vostès es contradiuen, perquè la processó del 
corpus no serà fins a l'any que ve, per tant no veig on està la urgència d'aquesta moció, 
quan la propera processó del corpus no serà fins a l'any que ve. 
 
Demana la paraula En José Vicente Marcó Mestre i diu que hem vist una sèrie de coses 
que no ens han agradat i hem de dir-ho. Per a això està l'oposició, per dir les coses que 
no ens agraden. Dit això, fa un any ja es van retornar uns llibres que es van regalar a la 
biblioteca. Un pel gènere i un altre perquè tenia faltes d'ortografia. Pensava que 
Compromís era un partit amb un talant més participatiu i democràtic. Hem vist el mateix 
amb el tema de l'escut. Ens sembla ridícul que es modifiqui l'escut que va ser aprovat 
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per unanimitat del regidors, dels quals alguns segueixen estant en aquesta taula i  
 
després va ser aprovat per Consellería després d'un llarg procés. Entenc que l'escut 
s'imprimeixi en blanc i negre, però no entenc que dels tres colors, desapareguin dos i es 
queden amb el color oro i ataronjat. Tampoc sabem perquè aquest escut nou es segueix 
usant en documents en suport informàtic. Sembla que reneguem de l'escut aprovat. És 
competència del ple l'aprovació de l'escut i dels logos que identifiquen a l'Ajuntament. Si 
volen modificar l'escut, iniciem el procés legal. I perquè es deixa de tocar l'himne a 
instàncies d'una ordre que parteix del Regidor. Per això el que proposem a reprovar 
l'actitud del Sr. Ramis i instar a l'Alcaldia que li retiri les competències. I finalment, 
traslladar al personal d'aquest Ajuntament l'obligació d'utilitzar l'escut oficial. Crec que 
tots podem estar orgullosos de l'escut que tenim, el qual ha estat aprovat per unanimitat 
del Ple. En Quant a la interpretació de l'himne, que siguin els festers els que decideixin 
si s'interpreta l'himne o no. Crec que el que  es proposa és bastant coherent i no cal 
muntar cap circ.  
 
La Sra. Alcaldessa respon que no és gens coherent. En Quant al punt cinquè, ja li he dit 
que els festers tenen llibertat per prendre les seves decisions. En Quant a l'escut oficial, 
ja hem dit que no s'ha modificat. El que estem usant és una imatge Corporativa.  
 
Demana la paraula En Josep Joan Ramis Ferrer i  manifesta que sempre s'ha deixat a 
les comissions de festes llibertat perquè facin el que creguin oportú. El que s'ha fet aquí 
és complir la llei que sembla que alguns desconeixen. Si deixessin d'usar els símbols de 
manera partidista, aquests símbols s'usarien en el marc de la llei. Segons la llei, l'himne 
nacional serà interpretat en versió completa quan es faci homenatge a la bandera 
d'Espanya, en presència del rei o la reina, o els seus consorts i en les previsions del 
reglament d'honors. S'interpretarà en versió breu quan estigui la seva alteza el príncep 
d'Astúries, la princesa d'Astúries, els infants d'Espanya, en els actes oficials en els quals 
estigui el president del Govern, en els actes esportius amb representació oficial 
d'Espanya i en els actes militars. Crec que en compte de reprovar-me, haurien de donar-
me les gràcies per fer complir la llei i per actuar de  manera imparcial. El motiu que es 
presenti aquesta moció per part del Partit Popular és que Bernardo Ferrer s'havia 
queixat a les xarxes de l'actitud passiva del grup popular. El pacte en l'oposició s'ha de 
compensar, i si Bernardo s'està enfadant, cal moure's i actuar. El que em passa a mi, és 
que cada vegada que la gent parla de banderes i himnes, em porte la mà a la butxaca 
perquè no em furten la cartera, i em fa por que quan em gire, els diners hagin 
desaparegut,  i les arques estiguin buides.  
 
Demana la paraula Sra. Betriz Vicens Vives i diu que no entén perquè la banda de 
música incompleix la llei per tocar l'himne, perquè l'himne s'ha tocat sempre. 
 
En Josep Joan Ramis Ferrer respon que no dic que s'hagi incomplit la llei, dic que jo l'he 
complit tal qual diu el Reial decret que regula l'Himne Nacional. La intenció és buscar la 
imparcialitat d'aquest Ajuntament i que totes les persones es sentin còmodes i no 
utilitzar els símbols de manera partidista.  
 
Na Beatriz Vicens Vives respon que l'himne s'ha tocat en el corpus tota la vida i mai 
ningú s'ha queixat ni s'ha sentit ofès. 
 
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i diu que tenim una política de l'oposició crispant. En 
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comptes de fer una oposició constructiva s'està fent una oposició crispant amb símbols i 
banderes. Senyors, jo se quina és la meva bandera, quina és la meva llengua i la meva 
ideologia. Ai d'aquell que està assegut aquí i no ho sap. 
 
Demana la paraula D. José Marcó Mestre per tancar el debat de la Moció, i manifesta 
que els col·lectius que organitzen les festes i les processons són els que han de dir si es 
toca l'himne o no es toca. És el més democràtic. Crec que tenim un bon escut i motiu 
d'orgull. I una imatge corporativa també l’ha d'aprovar-la el Ple. L'òrgan sobirà d'un 
Ajuntament és el Ple, i dir que quan no es comparteix una idea s'està crispant, no estic 
d'acord. Crec que es poden parlar les coses. No crec que es faci ús partidista dels 
símbols. No sé si ens  avergonyim de les banderes posant clips o dels himnes evitant 
que es toquin. No sé si som uns acomplexats o que ens passa. Aquesta moció no és 
per crispar. És perquè els col·lectius que organitzen les festes i les processons prenguin 
les seves decisions. 
 
Sotmesa a votació la moció, resulta aprovada amb els vots a favor d’en  José Vicente 
Marcó Mestre (PP), Na Beatriz Vicens Vives (PP), Na Maria Aurora Piera Noguera  (PP) 
Na Yolanda del Carmen Miró Gómez (PP) i En Bernardo Ferrer Pastor (PSOE). Voten 
en  contra Sra. Maria Isabel Molina Vicens (Compromís), En Alejandro Romà Serer 
(Compromís), En Josep Joan Ramis Ferrer (Compromís) i En Francisco Miguel Costa 
Làcer (EU). 
 
 
 
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 pregunta si se li poden contestar les 
preguntes que té fetes des de fa temps, com els del percentatges de la basura. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que va assistir a un ple de la Mancomunitat aquesta 
setmana. Li vaig preguntar al Secretari i em va dir que els percentatges de l'any passat 
els tenia l'anterior secretària. Pot vostè preguntar-li al president o al secretari de la 
Mancomunitat i segurament li contestaran millor que jo.  
 
En José Vicente Marcó Mestre manifesta que ell no està de representant en la 
Mancomunitat, per això faig la que pregunta al representant de l'Ajuntament en la 
Mancomunitat. Una altra pregunta que no se m'ha contestat és si es va a elaborar o 
consensuar un pressupost municipal.  
 
La Sra. Alcaldessa respon que pot ser. 
 
En José Vicente Marcó Mestre manifesta que va fer un prec en l'anterior ple per reunir-
se amb l'equip redactor. El prec no s'ha atès, per tant pregunte quan es va a fer una 
reunió amb l'equip redactor del pla general, i quines són les accions que s'han dut a 
terme des del mes de gener. 
 
Na María Isabel Molina Vicens respon que, des que el Sr. Regidor del grup socialista o 
popular, En Bernardo Ferrer Pastor va fer les modificacions del Pla General conforme a 
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ell li venia de gust i li va donar la gana per deixar-li-ho bé per a ell, que jo sàpiga, Tomás 
estava treballant en això. 
 
En Alejandro Romà Serer respon Toni li ha demanat a Tomás si li podia enviar per 
correu el Catàleg. i estem esperant. 
 
En José Vicente Marcó Mestre pregunta que ha passat amb els quaranta contenidors 
que hi havia a l'ecoparc, ja que l'altre dia vaig passar i no els vaig veure.  
 
La Sra. Alcaldessa respon que ha parlat amb el grup Generala i li han dit que aquests 
contenidors estaven deteriorats. Ho exposaré a la Mancomunitat que a l'Ajuntament 
d'Alcalalí li falten quaranta contenidors.  
 
En José Vicente Marcó Mestre diu que el contracte de la basura es va signar l'any 2006, 
i els contenidors soterrats es van instal·lar en 2009. És a dir que aquests contenidors 
encara són bastant nous. 
 
En José Vicente Marcó Mestre realitza els següents Precs: 
 
Primer. Demanar a la comunitat de regantes de parcent, que han alçat el camí de 
Mosquera i les reparacions que han fet deixen molt a desitjar. Que reparin correctament 
el camí. 
 
Segon. En la eixida del poble a la Cam, aparquen cotxes al costat dels contenidors i per 
a la gent que entra  els dificulta la maniobra. No sé si caldria cridar a la guàrdia Civil o 
posar bolardos. També m'agradaria dir que quan es talla el carrer porche, crec que 
s'hauria de posar un senyal en l'encreuament abans d'entrar, per evitar entrar dins i 
trobar-se que el carrer està tallat. L’altre dia vaig tindre problemes per donar la volta. 
Abans jo sabía quan es tallava, i no entrava, pero ara no, i veig que es un problema. 
 
La Sra. Alcaldessa diu que estudiaran el cas i ho parlaran amb els tècnics. En quant al 
primer prec, jo no sóc el representant de la Comunitat de Regants. Hauria de prendre 
nota el representant i actuar el regidor del Psoe. 
 
Demana la paraula Sra. Beatriz Vicens Vives i prega que se'ls avisi quan es realitzin les 
trobades per poder col·laborar. Amb el tema del festlalí ens vam quedar esperant per 
col·laborar. També m'agradaria dir que he vist que s'ha netejat el camí que va a Sant 
Joan. Demanaria que es netegessin també les entrades al poble de cara a les festes, si 
pot ser. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que pren nota. Agraeix les apreciacions.  
 
Demana la paraula En Bernardo Ferrer Pastor i pregunta si recolzen vostès la 
independència de Catalunya i els paisos catalans. 
 
La Sra. Alcaldes respon que es facin precs i preguntes de la gestió del govern. 
 
Demana la paraula En Bernardo Ferrer Pastor i diu que se li va presentar un informe 
realitzat pels tècnics de l'ajuntament i l'advocat. El qual resolen el secretari i el regidor 
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d'urbanisme i la declaren culpable de cometre una infracció urbanística greu. 
 
 
Interromp la Sra. Alcaldessa i manifesta que faci precs i preguntes de la gestió del 
govern, cridant a l'ordre per primera vegada a En Bernardo Ferrer Pastor. 
 
Pren la paraula en Bernardo Ferrer Pastor i diu vostè no tenia llicència. 
 
Interromp la Sra. Alcaldessa, cridant a l'ordre per segona vegada a D. Bernardo Ferrer 
Pastor. 
 
Pren la paraula En Bernardo Ferrer Pastor i diu que vostè faça el que vulgui. Em pot 
prohibir parlar com han prohibit l'himne.  
 
Interromp la Sra. Alcaldessa, cridant a l'ordre per tercera vegada a D. Bernardo Ferrer 
Pastor, i li demana que abandoni el Saló de Plens. 
 
No es formulen mes precs i preguntes per la resta de membres assistents, i 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. 
 
                                Vº Bº 
                       LA ALCALDESA      EL SECRETARI 

 
 

          DÑA. MARIA ISABEL MOLINA VICENS           D. JUAN JOSÉ ABAD RODRIGUEZ 
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