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En el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial de Alcalalí, siendo las trece horas
del día veintiuno de noviembre de dos mil
quince, se reunen en primera convocatoria los
Sres. Concejales que al margen se expresan,
bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa Dña.
Maria Isabel Molina Mestre, al objeto de
celebrar sesión Ordinaria, convocada a tal
efecto.
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(Compromís)
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Sr.JUAN
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JOSE ABAD RODRIGUEZ

Siendo la hora expresada, la Presidencia
inició la sesión, pasándose a tratar los
asuntos comprendidos en el Orden del Día.

D. JUAN JOSÉ ABAD RODRÍGUEZ

ORDEN

DEL

DÍA

I.- PARTE RESOLUTIVA.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Dada cuenta del borrador del acta de la sesiones anteriores nº 7/2015 de fecha
10/09/2015, y nº 8/2015, de fecha 15/10/2015, son aprobadas por unanimidad de los
miembros asistentes.
2.
DESIGNACIÓN MIEMBROS MESA ELECTORAL ELECCIONES GENERALES 20
DICIEMBRE 2015.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 26 de la vigente Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por la Sra. Alcaldesa se
manifiesta a los Sres. Corporativos la necesidad de realizar el sorteo para la
constitución de las mesas electorales de las elecciones Generales que se celebrarán el
próximo 20 de Diciembre de 2015. Asimismo propone la elección de cuatro suplentes
más por cada cargo, con el fin de que existan personas suficientes, sin necesidad de
otro sorteo, en caso de alguna incidencia con los titulares y suplentes iniciales.
Con la conformidad de los Sres. Corporativos, una vez cumplidas todas las formalidades
establecidas, se procedió a realizar el sorteo de los miembros de las mesas electorales,
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siendo los designados y sus cargos los siguientes:

SECCIÓN

1

MESA

A

TITULARES
ELECTOR Nº

PRESIDENTE
LUISA OLIVIA VICENS VICENS

U0472

1.ER VOCAL

ELECTOR Nº

U0444

ANGELES TOUS MONLEÓN
2º VOCAL
VIENTE ORTS MONCHO

ELECTOR Nº
U0339

SUPLENTES
1º DE PRESIDENTE
ELOY ANDRES PERALES
2º DE PRESIDENTE
ESTEBAN SERER ARANDA

ELECTOR Nº

3º DE PRESIDENTE
MARIA INMACULADA FERRER GINER
4º DE PRESIDENTE
ESTHER MARTÍ SALA

ELECTOR Nº
U0149
ELECTOR Nº

5º DE PRESIDENTE
JUAN LUIS SERER PONS

ELECTOR Nº

U0031
ELECTOR Nº

U0404

U0232
U0421

1º DE 1ER. VOCAL
JOSEFA MONTANER CALAFAT
2º DE 1ER. VOCAL
MARTA FERRER SESER
3º DE 1ER. VOCAL
GEMA CHESA FERRER

ELECTOR Nº

U0301
ELECTOR Nº
U0172
ELECTOR Nº

U0087

4º DE 1ER. VOCAL
JUAN JOSÉ CANTÓ COSTA

ELECTOR Nº

U0062

5º DE 1ER. VOCAL
MARIA TERESA RIPOLL CANTO

ELECTOR Nº

U0373

1º DE 2º VOCAL
JUAN CARLOS MAÑAS GARCÍA
2º DE 2º VOCAL
SANTIAGO RAUL ROZALEN ALMELA

ELECTOR Nº

3º DE 2º VOCAL
LAURA HERMINIA MIÑO GAITÁN

ELECTOR Nº

U0227
ELECTOR Nº

U0385
U0271
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4º DE 2º VOCAL
VICENTE BUIGUES CRESPO

U0057

ELECTOR Nº

5º DE 2º VOCAL
MARIA REMEDIOS PEDROS VILA

ELECTOR Nº
U0345

3.- APROBACIÓN PLAN EFICIENCIA HÍDRICA DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA.

Vista la Convocatoria para la concesión de subvenciones a favor de entidades locales
de la provincia de Alicante para la realización y mejora de infraestructuras hidráulicas de
abastecimiento y para la redacción de planes de eficiencia hídrica, publicado en el BOP
nº 105 de 03/06/2015.
De acuerdo con la base Sexta de la Convocatoria, se propone al pleno la adopción del
siguiente acuerdo
ÚNICO.- Aprobar el plan de eficiencia hídrica del servicio de abastecimiento de agua,
elaborado por la empresa concesionaria de la gestión del Servicio de abastecimiento
domiciliario de agua potable.
Por parte de la Sra. Alcaldesa se pregunta si alguien tiene algo que manifestar.
Pide la palabra D. José Vicente Marcó Mestre, portavoz del PP, y manifiesta que desde
el grupo Popular consideramos que el documento que hoy se lleva a aprobación no
reúne las características que se solicitan en la base sexta de la convocatoria, por cuanto
el documento además de no venir firmado por técnico competente, y por tanto
desconocer el redactor del mismo, carece de un plan de actuaciones y su viabilidad
tendente a mejorar el rendimiento de la red, limitándose a describir acciones en curso o
realizadas sin realizar propuestas de futuro. Por otro lado aporta un cuadro en donde se
concluye que el servicio no goza de equilibrio financiero -32.049,66€ sin aportar
documentación u estudio que lo acredite. Ademas el Plan debe diagnosticar la viabilidad
económica del servicio cosa que tampoco se incluye en el documento.
Por ello consideramos el documento incompleto según las bases de la convocatoria y
además constatamos un dato que nos preocupa y es el de que el rendimiento de la red
se sitúa en el 64,96%, es decir tenemos unas pérdidas de aproximadamente 1/3 parte
del agua que sale de los depósitos, motivo más que suficiente por el que consideramos
que el plan de eficiencia hídrica debe contemplar actuaciones de futuro inmediato que
permitan disminuir las pérdidas de agua potable, mejorando el rendimiento de la red.
Como conclusión nos abstenemos con la finalidad de no entorpecer la petición de
subvenciones que perjudiquen al municipio
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice que el Plan de Eficiencia se presentó con un
oficio de la empresa SEASA y dicho oficio si está firmado por el técnico competente.
Es un Plan genérico, pero el proyecto que se quiere presentar va a suponer una mejora
de la eficiencia, ya que se va a mejorar la desincrustación del agua.
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Estamos de acuerdo en que el servicio es deficitario, motivo por el cual la empresa
concesionaria pide que se suban las tarifas a los usuarios, pero desde el gobierno local
no tenemos intención de subir las tarifas a los vecinos.
Sin embargo, es necesario que se apruebe el Plan que se presenta hoy para poder
pedir la subvención.
Pide la palabra D. José Vicente Marcó Mestre, portavoz del PP, y manifiesta que un
plan de desincrustación mejora la calidad del agua, pero no la eficiencia hídrica ni la
viabilidad del servicio. El plan no cumple con las bases de la convocatoria. Da la
sensación que la empresa ha ido a cumplir con el expediente.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa, y dice que fue usted quien adjudicó la concesión del
servicio de abastecimiento de agua con la empresa SEASA. Por otro lado, la
desincrustación del agua supondrá una mejora no solo de la calidad del agua, sino
también de la eficiencia hídrica.
Pide la palabra D. José Vicente Marcó Mestre, portavoz del PP, y manifiesta que la
adjudicación del servicio de abastecimiento de agua se llevó a cabo de acuerdo con la
Ley y la adjudicación fue aprobada por unanimidad de los miembros de la Corporación.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa, y dice que no estamos de acuerdo con el plan
prestando por la empresa, y tampoco nos parece bien que la empresa concesionaria
utilice la presentación de este plan para presionarnos y pedir que se suba la tarifa a los
usuarios.
La pregunta que debemos plantearnos es si queremos aprobar el Plan para enviar el
proyecto de desincrustación a Diputación. Considero que el Proyecto si es muy
interesante.
Pide la palabra D. Francisco Miguel Costa Llàcer, portavoz de EU, y dice que una
solución sería aprobar hoy el Plan de Eficiencia y requerir a SEASA que subsane las
deficiencias que existen en el Plan y en el servicio.
Pide la palabra D. José Vicente Marcó Mestre, portavoz del PP, y manifiesta que su
grupo se va abstener ya que el plan no cumple con los requisitos de la Convocatoria.

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa, y de acuerdo con el artículo 92.1 del ROF, propone
al Pleno la retirada del punto del orden del día para pedir a la empresa concesionaria la
subsanación de las deficiencias.
El pleno acuerda la retirada del punto del orden del día con los votos a favor de Dña.
Maria Isabel Molina Vicens (Compromís), D. Alejandro Romà Serer (Compromís), D.
Josep Joan Ramis Ferrer (Compromís), D. Bernardo Ferrer Pastor (PSOE) y D.
Francisco miguel costa llàcer (EU), y la abstención de D. José Vicente Marcó Mestre
(PP), Dña. Beatriz Vicens Vives (PP), Dª Maria José Ferrer Ripoll (PP) y Dª Maria
Aurora Piera Noguera (PP).
4.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 17/2015.
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Vista la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para
los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que cabe
efectuar anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no
comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo
servicio.
Visto que se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el
procedimiento a seguir.
Visto que se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía.
Visto el informe-propuesta de Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno por
unanimidad de los asistentes adopta el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 17/2015,
con la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas de
créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea
perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente detalle:

Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación Presupuestaria
22609
330

212

920

Descripción
Gastos diversos en
cultura y deporte
Reparación edificios
adtción general
TOTAL GASTOS

Euros
3.000,00

5.000,00
8.000,00€

Bajas o anulaciones en aplicaciones de gastos
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Aplicación Presupuestaria
10000 912

Descripción
Retribuciones Básicas
órganos de gobierno

22101 161

Agua

TOTAL BAJAS POR ANULACIÓN

Euros
-3.000,00

-5.000,00

-8.000,00€

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante, por quince días, durante los cuales los interesados
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes
para resolverlas.
5.- APROBACIÓN DE ESTATUTOS Y ADHESIÓN AL CONSORCI ESPORTIU
MARINA ALTA.
El Consorci Esportiu Marina Alta (CEMA) se constituyó el día 22 de Enero de 2007, con
la vocación de representar y defender los intereses y necesidades del deporte en la
Marina Alta. De los 33 municipios que conforman la Marina Alta, 20 municipios forman
parte del CEMA, además de la Mancomunidad La Rectoria.
CEMA aglutina a la mayoría de municipios y a su vez tiene una importante experiencia
avalada por más de siete años trabajando en la promoción del deporte y en la
organización de actividades deportivas.
Vistos los Estatutos del Consorci Esportiu Marina que se anexan a la presente
propuesta.
Visto que según los prespuestos del CEMA 2015, la aportación anual de los municipios
entre 1.001 y 3.000 habitantes es de 500,00 Euros.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 109 de la Ley 8/2010, de 23 de junio,
de Régimen Local de la Comunitat Valenciana y 22.b), 47.2 g) y 87 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se PROPONE AL PLENO la adopción del
siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar los Estatutos del Consorci Esportiu de la Marina Alta para la Gestión
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del Deporte Comarcal y comprometerse a realizar una aportación anual de 500,00
Euros.
Segundo.- Adherirse al Consorci Esportiu de la Marina Alta.
Tercero.- Designar a Dña Maria Isabel Molina Vicens y a D. Alejandro Romà Serer,
como representantes de la Corporación en el Consorcio.
ANEXO
Estatuts del Consorci Esportiu de la Marina Alta.
Preàmbul.
Els presents estatuts són el fruit de la voluntat comuna i compartida dels municipis i altres entitats
locals que s’adscriuen, de crear un organisme comarcal, amb personalitat jurídica pròpia, que
represente els interessos i necessitats de l’esport a la nostra comarca.
Aquesta voluntat però, ha tingut un llarg recorregut de consolidació que té els seus orígens l’any
1994. Després dels Jocs Esportius del curs 1993/94 naix, per part d’alguns responsables
d’esports de la comarca, la voluntat comuna d’iniciar un procés d’anàlisi i impuls de l’esport des
de la pròpia comarca. En aquelles primeres reflexions ja es citava la necessitat d’entendre la
comarca com una gran ciutat que ajudara en les carències de cada poble i unirà aquells aspectes
que resultaven positius en la convivència entre municipis, ajudara a incrementar-ne la
participació, racionalitzar els mitjans econòmics, organitzar activitats comarcals en comú, millorar
la difusió pública de l’esport, etc.
A partir d’aquelles reflexions, naix, el 1994, la Mesa Comarcal de l’Esport Escolar de la Marina
Alta, que organitza la I Lliga Comarcal la temporada 1994/95. Aquest és el punt de partida de tot
un seguit d’activitats i events que s’han celebrat en comú: la cloenda de la primera lliga comarcal,
a Gata de Gorgos el 1995, els primers Mini Jocs Olímpics a Dénia l’any 1995, el primer Cross de
Nadal a Pedreguer el 1997 o els primers Tradijocs, també a Pedreguer, l’any 1998.
D’aquells anys ençà, no només s’ha continuat en la línia d’organitzar events comarcals sinó
que això ha anat acompanyat d’una voluntat i un compromís per part dels Regidors d’Esports de
la comarca d’enfortir-ne els lligams. I aquesta voluntat política té com a punt culminant la creació
del Consorci Esportiu de la Marina Alta que vol ser tot allò que l’esport comarcal ja és però
adquirint ara una entitat i personalitat pròpia que permeta avançar més encara en els avantatges
de la comarcalització de l’esport. Una vegada ja s’ha consolidat el nivell escolar ara, mitjançant el
Consorci, es pretén arribar a altres àmbits de l’esport comarcal: competicions comunes, activitats
per a la gent gran, ofertes recreatives i d’oci, projectes comuns d’instal·lacions comarcals,
programació formativa, etc.
Aquests estatuts i el Consorci Esportiu de la Marina Alta són el punt d’arribada d’un llarg
procés en el que han participat tècnics i polítics que mereixen el nostre agraïment però, sobretot,
són l’inici d’una nova etapa per a l’esport a la nostra comarca.
Capítol Primer.- Constitució del Consorci, naturalesa, denominació, domicili social i
objectius.
Article 1. Constitució.
1. D’acord amb allò establert a la Llei 7/85 de 2 d’abril; article 87 de la Llei 57/2003, de
Mesures de modernització del Govern Local; article 110 del Reial Decret Legislatiu 781/
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1986, pel que s’aprova el text de les disposicions legals existents en matèria de règim local, i
articles 37 a 40 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, els Ajuntaments de
Benidoleig, Benissa, Benitatxell, Dénia, El Verger, Els Poblets, Gata de Gorgos, La Vall de
Laguar, Ondara, Pedreguer, Pego, Ràfol d’Almúnia, Teulada, Xàbia i Xaló i les E.A.T.I.M. de
Jesús Pobre i La Xara, constitueixen un consorci voluntari per al compliment dels objectius
que s’estableixen en els presents estatuts.
2. Podran incorporar-se al consorci aquelles entitats públiques o privades que així ho
decidisquen mitjançant acord dels seus òrgans competents i en els terminis regulats en els
presents estatuts.
Article 2. Personalitat jurídica i durada.
El Consorci gaudirà de personalitat jurídica pròpia i independent de les entitats que
l’integren, tindrà plena capacitat jurídica per al compliment dels seus objectius i serà de durada
indefinida.
Article 3. Denominació i domicili.
El Consorci que es constitueix es denominarà Consorci Esportiu de la Marina Alta (CEMA), i
tindrà el seu domicili social, a efectes de constitució, a Pedreguer, plaça Glorieta de la Creu, 14,
03750 Pedreguer.
Tot i això, els llocs de celebració de sessions i reunions del Consorci podran ser itinerants i
quedaran marcats per la convocatòria del President.
Article 4. Objectius.
El Consorci gestionarà el servei d’esports de la Marina Alta exercint les competències que
sobre l’esmentat servei li siguen delegades pels ens consorciats i segons la legislació aplicable, i
les que pugués exercir per delegació d’altres administracions públiques.
El CEMA tindrà els següents objectius:
1. Promoure la constitució d’un organisme amb personalitat institucional i jurídica pròpia que
agrupe els interessos de tots els pobles de la Marina Alta en matèria d’informació, participació,
gestió i administració de l’esport comarcal a tots els nivells.
2. Unir i gestionar, fins als límits que el propi Consorci marque, els recursos esportius humans i materials- per tal de beneficiar als organismes consorciats i al propi Consorci.
3. Realitzar les gestions necessàries per tal d’obtenir, de la societat en general i de les
entitats públiques i privades en particular, els mitjans econòmics i de qualsevol altre caire
necessaris per finançar les activitats del Consorci i, si és el cas, la gestió del mateix.
4. Fomentar la participació i relació social desenvolupant programes d’activitats esportives
dirigides a tots els sectors de la població i de tot tipus (competitiu, recreatiu, educatiu i
familiar), prioritzant l’esport en edat escolar i en aquells sectors de població més desfavorits.
5. Obtenir un millor aprofitament, pel bé comú, dels equipaments i instal·lacions esportives
comarcals, així com dels espais públics i naturals a disposició dels ciutadans de la comarca.
6. Elaboració i realització de campanyes informatives i divulgatives en matèria esportiva i en
la promoció d’hàbits de vida saludables.
7. Creació, foment i divulgació d’una imatge corporativa pròpia que represente al Consorci
com a la unitat de l’esport comarcal.
8. Promoure les activitats de formació, estudi, investigació, tecnificació, divulgació i debat en
totes les àrees del món de l’esport. Així com col·laborar amb les institucions docents,
investigadores i amb les administracions educatives de la Comunitat Valenciana.
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9. Qualsevol altre objectiu anàleg als ressenyats.
Article 5. Drets i deures del membres del Consorci.
1. Els membres del Consorci tindran dret:
a) a rebre qualsevol tipus de servei que el Consorci done, així com a gaudir de tots els
recursos de formació, informació i participació que gestione.
b) a nomenar i separar als seus representants en els òrgans del Consorci.
2. Els membres del Consorci estaran obligats:
a) A contribuir, en la forma que regulen aquests Estatuts, al sosteniment del Consorci i dels
seus serveis, obres o activitats en els que participe, mitjançant les aportacions que
corresponguen i dins els terminis que s’assenyalen a tals efectes.
b) Al ple compliment de les normes reguladores del Consorci integrades en els presents
Estatuts, als reglaments dels serveis o disposicions que es generen i, amb caràcter supletori,
a les disposicions legals i reglamentàries aplicables a les entitats locals.
Capítol Segon.- Òrgans del Consorci.
Article 6. Òrgans de Govern.
1. Els òrgans de govern del Consorci són els següents:
a) El Consell.
b) El/La President/a.
c) Els/Les Vice-Presidents/es.
d) La Comissió Executiva.
Article 7. Òrgans tècnics de gestió.
1. Seran òrgans de gestió tècnica del Consorci:
a) El Coordinador Tècnic.
b) La Comissió Tècnica.
Article 8. El Consell.

1. El Consell és el màxim òrgan de govern del Consorci i està integrat per:
a) Els representants de les entitats consorciades, a raó d’un per entitat. En el cas dels
municipis el representant serà el Regidor/a d’Esports de cada Ajuntament.
b) El Secretari-Interventor, que actuarà amb veu però sense vot.
2. Cada entitat designarà un suplent per a substituir al titular en cas de malaltia o absència
justificada. El president i els Vice-Presidents del Consorci no podran ser substituïts per
suplents.
3. Els representants de cada entitat perdran la seua condició quan siguen cessats per
l’òrgan que els va nomenar.
La durada del càrrec dels representants al Consorci que tinguen la condició de membres
electes perdran el seu càrrec quan acabe el seu mandat electoral. El termini per nomenar als
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nous representants serà de dos mesos des de la constitució de la corresponent corporació
després de les eleccions municipals.
Article 9. Competències del Consell.
1. Correspon al Consell en ple fixar les directrius i criteris generals d’actuació per al
compliment dels objectius del Consorci. Corresponen al Consell en ple les següents
atribucions:
a) El control i la fiscalització dels demés òrgans de govern del Consorci.
b) Acordar la separació forçosa dels membres del Consorci.
c) L’aprovació de plans d’inversions, execució d’obres i implantació de serveis.
d) L’aprovació de la proposta de modificació dels estatuts.
e) La determinació dels recursos propis del Consorci;
l’aprovació i modificació dels pressupostos; la disposició de despeses en matèria de la seua
competència quan, per quantia no corresponga a d’altres òrgans de govern, i l’aprovació
dels comptes.
f) L’aprovació de les formes de gestió dels serveis.
g) L’aprovació, si fora el cas, de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball.
h) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa del Consorci en matèries de la
seua competència.
i) La concertació d’operacions de crèdit.
j) Les contractacions i concessions de tot tipus i l’adquisició de bens i drets que superen el
10% dels recursos ordinaris del Consorci. L’alienació de bens i drets del patrimoni del
Consorci que superen el 10% dels recursos ordinaris del Consorci.
k) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis, quan no estiguen previstos en els
pressupostos del Consorci.
l) Totes aquelles qüestions de, de conformitat amb les normatives vigents en la matèria,
necessiten d’una majoria especial.
m) La fixació o modificació de les quanties de les aportacions econòmiques dels membres
del
Consorci i la seua forma i terminis.
n) L’elecció del president del Consorci i, en el seu cas, la destitució.
o) L’elecció dels sis membres de la Comissió Executiva.
p) La dissolució del Consorci.
q) Aprovar la memòria anual d’activitats.
r) Interpretar els presents estatuts i aprovar els reglaments interns i els dels serveis que
s’oferisquen.
s) Aquelles no contemplades en aquests estatuts i la legislació de règim local atribuïsca al
Ple dels ajuntaments.
t) L’aprovació de noves incorporacions.
u) Aprovar els components de la Comissió Tècnica. Cada municipi haurà de proposar un
membre per a formar part d’aquesta Comissió.
v) Acceptar donacions i llegats a favor del Consorci.
2.Les competències del Consell en ple són indelegables, amb l’excepció de les regulades en
els apartats h), i), j) i k) del punt 1 d’aquest article, que podran ser delegades a la Comissió
Executiva.
Article 10. El president.
El president del Consorci serà nomenat pel Consell, d’entre els representants de les entitats
que componen el Consorci, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels mateixos. Si cap
candidat obtinguera aquesta majoria, es procediria a una segona volta de votacions on
resultaria president aquell que obtinga el major nombre de vots.
Article 11. Competències del president.
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1. El president tindrà les següents atribucions:
a) Dirigir el govern i l’administració del Consorci.
b) Convocar i presidir les sessions del Consell, excepte
en aquells supòsits previstos en els presents estatuts i en la legislació electoral general, de
la Comissió Executiva i de qualsevol altre òrgan del Consorci. A més, decidirà els empats
amb el vot de qualitat.
c) Representar al Consorci a tots els efectes.
d) Dirigir, supervisar i impulsar els serveis, activitats i obres del Consorci.
e) Dirigir la gestió econòmica d’acord amb el pressupost que s’aprove, ordenar pagaments i
traspassos i rendir comptes; tot això de conformitat amb allò que estableix la Llei Reguladora
d’Hisendes Locals.
f) Aprovar, si fora el cas, les ofertes d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla de
personal aprovats pel Consell. Aprovar les bases per a les proves de selecció de personal i
per als concursos de provisió de llocs de treball. Així mateix el president seria el cap del
personal del Consorci, en el cas que n’hi haguera, amb totes les funcions que se’n deriven.
g) Nomenar i separar, a proposta de la Comissió Executiva, al Coordinador Tècnic del
Consorci.
h) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa del Consorci en les
matèries de la seua competència.
i) Les contractacions i concessions quan el seu import no supere el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost del Consorci ni la seua duració siga superior als quatre anys.
j) L’adquisició de bens i drets quan el seu valor no supere el 10% dels recursos ordinaris del
Consorci.
k) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords del Consorci.
l) El president podrà sol·licitar la presència dels càrrecs directius del Consorci o d’altres
persones que considere adequades, per a que assistisquen, amb veu però sense vot, a les
reunions del Consell o de la Comissió Executiva, amb la finalitat d’informar o assessorar en
relació als assumptes a tractar.
m) I aquelles que expressament atribueixen les lleis de l’Estat o la Comunitat Autònoma als
Consorcis i que no s’atribueixen als demés òrgans de govern.
2. Així mateix, correspon al President el nomenament dels Vice-Presidents, que necessàriament
hauran de ser membres de la Comissió Executiva.
3. El President podrà delegar l’exercici de les seues competències, excepte les de convocar i
presidir les sessions del Consell i de la Comissió Executiva, decidir els empats amb el vot de
qualitat i la direcció superior de tot el personal. La separació del servei dels funcionaris,
l’acomiadament del personal del Consorci i la concertació d’operacions de crèdit haurà de
comptar amb la majoria de vots de la Comissió Executiva.
Article 12. Els Vice-presidents.
1. Existiran dos Vice-Presidents nomenats, respectivament, Vice-President primer i VicePresident segon del Consorci. Els Vice-Presidents substituiran, per ordre, al president en els
casos d’absència, vacant, malaltia o abstenció legal o reglamentària.
2. A més de substituir al president en els supostos indicats, els Vice-Presidents exerciran pel
delegació del president les funcions que aquest els encomane.
3. Els Vice-Presidents seran escollits d’entre els membres de la Comissió Executiva.
Article 13. La Comissió Executiva
La Comissió Executiva estarà formada per:
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a) El president.
b) Els dos Vice-Presidents.
c) El tresorer.
d) Tres vocals.
e) El Secretari-Interventor, que actuarà amb veu però sense vot.
Article 14. Competències de la Comissió Executiva
La Comissió Executiva, com a òrgan derivat del Consell pretén ser un coordinador àgil i fluid
del Consorci, i tindrà les següents atribucions:
a) Preparar els plans i programes d’actuació de cada exercici.
b) Informar el projecte de pressupost i els comptes anuals.
c) Proposar a la presidència el nomenament dels dos Vice-Presidents d’entre els seus
membres.
d) Proposar a la Presidència el nomenament del Tresorer.
e) Proposar a la Presidència el nomenament i la separació del Coordinador Tècnic.
f) Impulsar l’acció del Consorci i el compliment dels seus objectius i finalitats; dirigint,
impulsant i supervisant els serveis que preste.
g) Les contractacions i concessions que no superen el 10% dels recursos ordinaris del
Consorci.
h) Aprovar els projectes d’obres i serveis, sempre que aquests figuren en el pressupost
anual.
i) L’adquisició de bens i drets quan el seu valor no supere el 10% dels recursos ordinaris
del Consorci.
j) Proposar al Consell l’aprovació dels reglaments de règim intern.
k) Proposar al Consell la signatura de concerts, convenis
o acords amb altres entitats públiques o privades.
l) I aquelles que expressament li deleguen el President i el Consell en ple.
Article 15. El Secretari-interventor.
1. El secretari dels òrgans del Consorci serà designat pel Consell en ple.
2.El secretari podrà delegar les seues funcions en un o més secretaris delegats, que seran
nomenats pel Consell a proposta del secretari. Els secretaris delegats podran exercir les funcions
amb responsabilitat pròpia.
3. El nomenament de secretari podrà recaure en personal de la plantilla del Consorci o en
funcionaris propis dels ens consorciats.
4.El secretari assistirà, amb veu però sense vot, a les sessions dels òrgans del Consorci i
exercirà, ell mateix o mitjançant els secretaris delegats, les funcions que li atribueix la legislació
de règim local.
Article 16. El Tresorer.
1.El tresorer serà nomenat pel president.
2. Les funcions del tresorer seran:
a) La gestió dels fons, valors i efectes del Consorci.
b) La realització dels cobraments i pagaments que corresponguen als fons i valors de
l’entitat. Per a la realització de pagaments serà necessària la signatura del president, el
tresorer i el Secretari-Interventor o persona en qui delegue.
c) L’organització de la custòdia dels fons, valors i efectes, de conformitat amb les directrius
assenyalades per la Comissió Executiva.

12

AYUNTAMIENTO

Sesión Extra-Ordinaria celebrada el 21 de noviembre de 2015.

DE

ALCALALI

d) L’execució, conforme a les directrius del Consorci, de les consignacions en entitats
bancàries.
e) La formació dels plans i programes de tresoreria per tal de garantir la disponibilitat
dinerària del Consorci per a la satisfacció de les seues obligacions, atenent a les prioritats
legalment establertes i conforme a les directrius del Consell.
f) Ser el cap dels Serveis de Recaptació.
Article 17. La Comissió Tècnica.
1.La Comissió Tècnica és un òrgan d’informe, proposta i assessorament dels òrgans del
Consorci que estarà formada pels tècnics d’esports de les entitats consorciades a raó d’un per
entitat. Aquells municipis que no disposen d’aquest tècnic podran designar a un representant per
a la Comissió. Tots els membres de la Comissió Tècnica ho seran quan així ho aprove el Consell
el ple.
2.La Comissió Tècnica tindrà les competències i funcions que expressament li atribuïsca el
Consell en ple.
3. La Comissió Tècnica es reunirà, almenys, sis vegades a l’any i els seus informes i propostes
s’adoptaran, en qualsevol cas, per majoria. Per tal de constituir-se de forma vàlida serà
necessària l’assistència d’almenys la meitat més un dels seus membres en primera convocatòria
i en segona convocatòria siga quin siga el nombre d’assistents.
4.El president del Consorci, o persona en qui delegue, podrà assistir, sempre que ho considere, a
les reunions de la Comissió Tècnica.
5. La Comissió Tècnica podrà proposar a la Comissió Executiva la creació de subcomissions de
treball amb objectius determinats.
Article 18. El Coordinador Tècnic.
El Coordinador Tècnic serà nomenat pel President del Consorci a proposta de la Comissió
Executiva. El Coordinador serà escollit d’entre els membres que componen la Comissió
Tècnica.
Article 19. Funcions del Coordinador Tècnic.
El Coordinador Tècnic del Consorci tindrà les següents funcions:
1. Coordinar el funcionament del Consorci en els seus aspectes tècnics.
2.Col·laborar amb la Comissió Executiva en l’exercici de les funcions d’elaboració i execució
dels plans i programes aprovats i de direcció, control i supervisió dels serveis.
3.Dirigir, juntament amb la Comissió Tècnica, la redacció de la memòria anual d’activitats.
4. Dirigir el funcionament de la Comissió Tècnica i coordinar la tasca dels tècnics en els
projectes del Consorci.
5.Totes aquelles funcions que, d’acord amb el seu càrrec, li encomanen els òrgans de
direcció del Consorci.
Capítol Tercer.- Personal al servei del Consorci.
Article 20. Naturalesa.
Per al compliment dels seus objectius i la prestació dels serveis que té encomanats, el
Consorci, amb càrrec als seus pressupostos i conforme a la plantilla i relació de llocs de
treball inclosos, podrà disposar de personal propi.
El personal que contracte el Consorci, fixe o temporal, ho serà en règim laboral, regint-se
pel que fa a la selecció i nomenament per allò establert per aquest tipus de personal en
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aquests estatuts i en la legislació d’aplicació per a l’accés a la funció pública. En cas de
nomenament de Secretari-Interventor i altres càrrecs que necessàriament han de recaure en
personal funcionari i d’habilitació nacional es complirà allò previst en la legislació vigent en
la matèria. Pel que fa a la resta de condicions de treball, seguiment i extinció dels
contractes, es regirà per la legislació laboral que li siga d’aplicació.
Article 21. Plantilla de treballadors.
La plantilla del Consorci es fixarà anualment pel Consell en ple en document annex als
pressupostos.
Article 22. Nomenaments.
Els nomenaments de personal fets pel Consorci no permetran adquirir als interessats la
condició de funcionaris de carrera de les administracions públiques integrades en el mateix.
Article 23. Serveis prestats pel personal dels municipis consorciats.
Els serveis que el personal dels ens públics realitze per a funcions del Consorci s’entendran
amb càrrec a les retribucions pròpies del seu Ajuntament.
El Consorci podrà acordar, en tot cas, la retribució al personal dels ens consorciats pels
serveis concrets o extraordinaris que preste fora de la seua jornada de treball en l’entitat
respectiva. Aquestes retribucions extraordinàries serien amb càrrec als pressupostos del
Consorci.
Les retribucions rebudes del Consorci pels conceptes assenyalats seran compatibles, en tot
cas, amb les rebudes per l’entitat consorciada corresponent.
Capítol Quart.- Règim de funcionament.
Article 24. Règim de sessions.
El Consell celebrarà sessió ordinària, com a mínim, tres vegades a l’any i la Comissió
Executiva, almenys, sis a l’any, en els dies, lloc i hores que a tal efecte s’indiquen.
Se celebrarà sessió extraordinària quan ho decidisca el President o quan ho sol·liciten una
quarta part, almenys, del nombre legal de membres del respectiu òrgan col·legiat. En
aquest cas la celebració de la sessió no podrà demorar-se més d’un mes des de que fora
sol·licitada i la convocatòria haurà de fer-se en els quatre dies següents a la petició.
Article 25. Convocatòria i ordre del dia.
Les sessions les convocarà el President amb un mínim de cinc dies d’antelació, excepte
aquelles extraordinàries amb caràcter d’urgència.
A la convocatòria s’indicarà l’ordre del dia corresponent.
El Consorci celebrarà les sessions en el lloc que indique la Presidència en la convocatòria.
Article 26. Quòrum per a la celebració de les sessions.
El quòrum necessari per a la vàlida celebració del Consell serà de la meitat més un dels
seus membres, en primera convocatòria. En segona convocatòria el quòrum mínim exigit
serà la tercera part del nombre legal de membres.
Per a la vàlida celebració de les Comissions Executives el mínim seran quatre assistents.
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No podrà celebrar-se cap sessió sense la presència del President i del Secretari o d’aquells
que legalment els substituïsquen.
Article 27. Adopció d’acords.
Els acords es pendran per majoria simple dels membres presents. Tot i això, serà
necessària la majoria absoluta del nombre legal de membres del Consell del Consorci per a
la presa d’acords en les següents matèries:
a) proposta de modificació dels Estatuts del Consorci.
b) incorporació de nous membres al Consorci.
c) informe de dissolució del Consorci, conforme a l’article 41 dels presents Estatuts.
d) separació dels membres del Consorci.
Tot això més les majories exigides per a la presa de determinats acords segons les
disposicions legals o els presents Estatuts.
No es podran prendre acords en les sessions ordinàries sobre temes que no figuren a
l’ordre del dia de la convocatòria, excepte aquells declarats d’urgència amb el vot favorable
de la majoria del Consell o la Comissió Executiva.
Article 28. De la constància dels actes i acords.
De cada sessió, aquell que actue com a secretari haurà d’alçar acta en la que farà constar
el lloc, la data i l’hora en que comença i acaba la sessió, el noms i qualitat dels assistents,
els assumptes tractats, els acords adoptats i l’expressió dels vots.
L’acta, aprovada en la sessió següent, serà subscrita pel secretari amb el vist-i-plau del
President i serà arxivada, amb les degudes garanties de seguretat, per formar part del
llibre d’actes del Consell i la Comissió Executiva, que es guardaran separadament.

En allò no previst en els presents Estatuts, regirà allò establert en la legislació de règim local
referit a la celebració de sessions d’òrgans col·legiats i la presa d’acords.
Capítol Cinquè.- Règim financer.
Article 29. Recursos del Consorci.
Els ingressos propis del Consorci són:
a) Els productes i rendes del seu patrimoni.
b) Les aportacions econòmiques anuals dels seus membres.
c) Les subvencions i aportacions voluntàries d’altres entitats públiques o privades i de
particulars.
d) Els beneficis que obtinga de les activitats pròpies de la institució.
e) Qualsevol altre recurs que li fora atribuït.
Article 30. Pressupost.
El Consorci crearà, per a cada exercici, un Pressupost anual amb totes les despeses i
ingressos del mateix.
Article 31. Formació i aprovació del pressupost.
Dins de l’últim trimestre de cada any, el President crearà el projecte de pressupostos, tenint
en compte els criteris de la Comissió Tècnica i del seu Coordinador, i el sotmetrà a
l’aprovació de la Comissió Executiva primer i del Consell en últim terme.
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El Pressupost haurà d’aprovar-se pel Consell abans de la fi del tercer trimestre de l’any. Cas
d’esgotar-se aquest termini sense el pressupost aprovat, els crèdits inicials autoritzats en el
pressupost anterior es consideraran automàticament prorrogats fins l’aprovació del nou.
Article 32. Execució del pressupost.
Les ordres de despeses i pagaments i el reconeixement dels ingressos s’ajustarà a les
disposicions del pressupost anual.
Article 33. Ingressos i pagaments.
1. El cobrament dels drets derivats de les activitats pròpies del Consorci correspondrà al
Tresorer. La confecció i pagament de les nòmines, en cas d’haver-ne, correspondria al
President.
2. Per a la distribució i fixació de les quotes anuals necessàries per al manteniment del
Consorci, el Consell haurà de seguir criteris d’equitat i equilibri entre els seus membres.
Aquests criteris també hauran de seguir-se quan es tracte d’aportacions que corresponguen
a serveis o activitats concretes del Consorci, sense perjudici que es puguen tenir en compte
altres circumstàncies derivades de la pròpia activitat o servei.
3. Les aportacions dels membres hauran d’ingressar-se a la tresoreria del Consorci en la
forma i termini de temps que el Consell haja establert.
Un cop finalitzat el termini de pagament de les quotes, si cap membre no haguera efectuat el
pagament, el President procedirà a requerir formalment l’ingrés de la quota pendent,
concedint un últim termini de trenta dies.
Finalitzat aquest últim termini, el President podrà sol·licitar de les administracions central,
autonòmica o provincial la retenció de l’import de les quotes pendents amb càrrec a les
quantitats que per qualsevol concepte aquestes administracions hagen d’abonar al membre

deutor. L’import retingut serà ingressat per l’administració corresponent a la caixa del
Consorci.
A tal efecte, en aquests Estatuts, les entitats membres del Consorci faculten expressament a
aquestes administracions a procedir a la compensació, retenció i abonament al Consorci de
la quantitat corresponent.
4. La disposició dels fons situats en els comptes corrents del Consorci, requerirà la signatura
conjunta i mancomunada del President, el Tresorer i el Secretari-Interventor o persona en qui
delegue. No obstant això, el President podrà delegar la signatura en els Vice-presidents en
cas d’absència o necessitat manifesta.
5. Totes les factures i despeses que es generen hauran d’estar signades per la persona que
les haja ordenades previ al seu reconeixement i pagament.
Article 34. Patrimoni del Consorci.
Formen el patrimoni del Consorci els bens, drets i accions que li pertanyen o li siguen
adscrits pels ens consorciats.
Amb allò que siga d’aplicació en aquesta matèria hi regiran les normes de legislació local.
El President i el Secretari-Interventor hauran de formar l’inventari de tots els bens, accions i
drets del Consorci i sotmetre’l a l’aprovació del Consell en ple.
Article 35. Règim jurídic del bens.
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1. Els bens que els ens consorciats adscriguen al Consorci per al compliment de les funcions
d’aquest, conservaran la qualificació jurídica original, sense que el Consorci n’adquirisca la
propietat. i tenint-los que utilitzar únicament per als fins de la seua cessió.
2. Els bens que adquirisca el Consorci amb càrrec als crèdits pressupostats, tindran la
qualificació jurídica que corresponga segons la seva naturalesa i destí.
Capítol Sisè.- Règim jurídic.
Article 36. Normativa aplicable.
El règim jurídic dels actes i acords dels òrgans de govern del Consorci s’ajustaran a la
normativa de la legislació local aplicable en cada matèria, sense perjudici de les peculiaritats
establertes en els presents estatuts.
Article 37. Impugnació dels actes.
1.Contra els actes administratius i disposicions generals dels òrgans del Consorci, els
interessats podran interposar recurs contenciós administratiu, segons allò disposat a
l’ordenament jurídic vigent. Tot això sense perjudici que els interessats puguen Formular
recurs de reposició, en la manera, temps i forma que estableix la legislació bàsica de
procediment administratiu local, davant l’òrgan de dictaminà l’acte impugnat.
2. Contra els actes no subjectes al dret administratiu, adoptats pel òrgans del Consorci, els
interessats podran adoptar les accions que corresponguen davant els tribunals de justícia
d’acord amb allò que disposa l’ordenament jurídic.
Capítol setè. Modificacions estatutàries.
Article 38. Modificacions dels estatuts.

La proposta de modificació dels estatuts a instància de qualsevol dels membres consorciats
serà sotmesa al Consell, que la farà seua si obté la majoria absoluta dels nombre legal de
membres consorciats. Si es donara aquest cas, el President, en el termini de 10 dies, ho
haurà de comunicar a tots els ens consorciats que tindran un màxim de tres mesos per
adoptar un acord sobre la proposta realitzada. Finalment s’entendrà acceptada la modificació
si obté la majoria absoluta legal en el Consell que a tal efecte es convoque.
Article 39. Incorporació de nous membres.
1. Les entitats, públiques o privades, interessades a incorporar-se al Consorci ho hauran de
comunicar per escrit al President, qui ho comunicarà en el termini de quinze dies a cada
entitat consorciada.
2. La incorporació de nous membres requerirà un acord, expressat a la Presidència per la
majoria de membres, en el termini màxim de tres mesos des de la comunicació de sol·licitud.
Després haurà de ser aprovada per la majoria absoluta legal dels membres del Consorci en
el Consell que a tal efecte es convoque.
3. La incorporació de nous membres serà efectiva tal i com s’indique en l’acord del Consell.
Article 40. Separació de les entitats consorciades.
1. Les entitats consorciades podran separar-se voluntàriament del Consorci, comunicant-ho
al Consell ple. El sol·licitant cessarà com a membre del Consorci sempre que haja complit
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amb les seues obligacions i compromisos assumits abans de la fi de l’exercici en que
sol·licita la separació.
2. Així mateix, amb el vot favorable de la majoria absoluta del Consell, podran ser separats
del Consorci aquells que incomplisquen de forma clara i notòriaes seues obligacions com a
membres, realitzen activitats que perjudiquen la imatge o el desenrotllament del Consorci o
inclumpisquen les seues obligacions econòmiques.
En ambdós casos es procedirà a la liquidació dels seus drets i obligacions conforme a les
normes previstes per a la dissolució del Consorci.
Capítol vuitè.- Dissolució i liquidació del Consorci i dret supletori.
Article 41. Dissolució del Consorci.
Correspondrà als ens consorciats resoldre sobre la dissolució del Consorci, previ informe del
Consell en ple.
La proposta de dissolució, formulada per algun dels seus membres, haurà de ser informada
pel Consell en el termini d’un mes. L’informe adoptarà la forma d’acord i serà comunicada
pel President, juntament amb la proposta de dissolució, als ens consorciats, que hauran de
pronunciar-se en el termini màxim de tres mesos.
Es procedirà a la dissolució del Consorci quan així ho acorden la majoria absoluta legal dels
membres. Aprovada la dissolució, es procedirà a la liquidació dels actius i passius
consorcials per part de la Comissió Executiva.
Article 42. Liquidació del Consorci.
Satisfetes totes les obligacions pendents amb els ens consorciats, entitats públiques,
privades i particulars, el restant líquid es repartirà entre els membres integrants en el
moment de la dissolució en proporció directa a les aportacions que els mateixos hagen
realitzat al Consorci durant la seua duració. En tot cas, revertirà en els consorciats els bens
adscrits per cadascun d’ells.
Les pèrdues resultants de la liquidació realitzada, es cobriran entre els ens consorciats en
proporció directa a les aportacions que s’hagen realitzat.
Article 43. Dret supletori.
En allò no previst en aquests estatuts, s’estarà en allò dispost a l’ordenament jurídic
aplicable a l’Administració Local.
Disposició addicional.
En el termini màxim de dos mesos des de la vigència dels presents estatuts, es designaran
els representants de les entitats consorciades.
Designats els membres, en el termini màxim d’un mes se celebrarà la sessió constitutiva del
Consorci, actuant com a President el membre de major edat i com a Secretari el de
l’Ajuntament que aculla aquesta primera sessió. En aquesta, es procedirà a l’elecció del
President i dels membres de la Comissió Executiva.
Disposició final.
Els presents estatuts entraran en vigor passats quinze dies des de la publicació del
seu text definitiu al butlletí oficial de la província.

Tras la lectura de la Propuesta, toma la palabra el Sr. Concejal D. Alejandro Romà Serer y
expone que el CEMA es un consorcio que se encarga de fomentar el deporte en la Comarca de
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la Marina Alta a través de la organización de eventos deportivos. Muchos municipios vecinos
como Murla o Llíber se han adherido y creemos que es bueno para Alcalalí formar parte del
Consorcio.
Sometida la Propuesta a votación, ésta se aprueba por UNANIMIDAD de los asistentes.

6.- MOCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SANIDAD EN LA MARINA ALTA.
M O C I Ó N Que presenta D. Josep Joan Ramis Ferrer, portavoz del grupo municipal
Compromís per Alcalalí, en nombre y representación del mismo, mediante el presente escrito, y
en uso de las atribuciones que le confiere y al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de conformidad con el artículo 97.3 del
Real Decreto 2568/1986, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno de la
Corporación para su debate y aprobación, la siguiente MOCIÓN

És conegut per totes i tots que la situació de la sanitat a la nostra comarca podria ser molt
millorable.
Entenem que el primer pas per millorar la situació a la Marina Alta passa per rescatar aquest
tipus de gestió de la sanitat i retornar-la a mans públiques. El model de gestió privada ha
demostrat no ser eficient, eficaç, ni efectiu per als veïns i veïnes de la nostra comarca, tal com
assenyala l’últim informe de setembre del Síndic de Greuges, José Cholbi.
Lamentablement podem comprovar a diari l'incompliment del plec de condicions de la
concessionària, Marina Salut, on podem citar els següents expemples:
La falta de compliment en els horaris d'atenció dels consultoris comarcals, en els que s'han
donat casos de consultoris tancats fins a tres mesos acumulats.
L'incompliment de l'execució d'obres d'alguns centres de salut comarcals.
La no substitució dels professionals de l'Hospital Comarcal per vacances, baixes, jubilacions, etc.
L'afinament dels pacients en urgències.
L'increment del temps d'espera.
Retards en la realització de proves i informes en el Servei de Radiodiagnòstic per no cobrir les
baixes de personal, que va originar que a principis d'estiu hi haguera més de 2.000 proves
pendents d'informe sols a l'hospital, sense contar les d'atenció primària.
Les ecografies es realitzen, habitualment, per personal fora de la regulació legal.
Continuem sense Unitat de Salut Mental Infantil i Adolescent (USMI-A), en contra de les
recomanacions del Síndic de Greuges.
L'incompliment del codi IAM (Infart Agut de Miocardi), per no realitzar angioplàsties cinc dies a la
setmana sinó dos.
Sense codi ICTUS.
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Manca d'especialistes en moltes àrees.
Baixa taxa de traspassos de pacients crònics a l'HACLE de la Pedrera, estant per sota
d'hospitals d'altres comarques.
Males condicions de treball dels treballadors

És per tot això que,
En Josep Joan Ramis Ferrer, portaveu del Grup Polític Municipal Compromís per Alcalalí de
l’Ajuntament d’Alcalalí, presenta al Ple les següents propostes d’acord:
ACORDS

1.Exigir a la Generalitat un sistema sanitari universal, públic, gratuït, equitatiu, de qualitat i
adequadament finançat.
2.Sol·licitar a la Generalitat Valenciana recuperar la concessió sanitària incorporant el nostre
sistema a la gestió totalment pública.
3.Sol·licitar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que, mentre no es recupere la
concessió sanitària per a la gestió totalment pública, exigisca i comprove que Marina Salut
ofereix i compleix tots els serveis dels plecs de condicions.
4.Extendre aquesta moció a la resta de municipis de la comarca per tal de fer extensa aquesta
iniciativa en la resta de poblacions de la nostra comarca.
5.De la present moció es donarà trasllat a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, als
ajuntaments de la Marina Alta i als grups parlamentaris de les Corts.

Por parte de la Sra. Alcaldesa se pregunta si alguien tiene algo que manifestar.
Pide la palabra D. José Vicente Marcó Mestre, portavoz del PP, y manifiesta que desde
el grupo popular no vamos a entrar en el debate de si es más conveniente una gestión
pública o privada, a veces lo más conveniente puede resultar una u otra o bien la
fórmula de gestión público-privada. Ello lo debe considerar la administración que tiene la
competencia en el servicio, en este caso la GVA, buscando dar un servicio de calidad y
con unos costes óptimos.

Tenemos casos prácticos en el municipio como la gestión del agua potable o la de
recogida de basuras que la tenemos encomendada a una empresa privada, cuando
podría ser el deseo de muchos el que el servicio fuera público, pero a veces razones de
capacidad técnica o económica hacen inviable la prestación directa del servicio.
En lo que si estamos totalmente de acuerdo con la moción es en que la administración
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que tiene las competencias, debe velar para que el contrato se preste con total
cumplimiento del mismo y se dé un servicio de calidad a la población, la GVA debe
vigilar y hacer cumplir el contrato, así como el Ayuntamiento debe ocuparse de sus
competencias y todas las administraciones trabajar para el ciudadano.
Por ello el grupo popular apoyara esta moción y cuantas tiendan a mejorar los servicios
que al ciudadano se le prestan
A continuación pide la palabra D. Bernardo Ferrer Pastor, portavoz del PSOE, y dice
que como representante del PSOE votará a favor de aprobar la Moción, ya que ésta
nació del PSOE, y además debe aplicarse no solo a la Marina Alta, sino en toda España
y en el Mundo.
Sometida la Moción a votación, es aprobada por unanimidad de los asistentes.
7.-MOCIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

M O C I Ó N Que presenta D. Josep Joan Ramis Ferrer, portavoz del grupo municipal
Compromís per Alcalalí, en nombre y representación del mismo, mediante el presente
escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere y al amparo de lo establecido por la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de conformidad
con el artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, eleva al Pleno de la Corporación para su debate y aprobación, la
siguiente MOCIÓN:
El 25 de novembre va ser declarat Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència
contra les Dones per l'Assemblea General de Nacions Unides el 17 de desembre de
1999 i ha de sevir per visibilitzar aquesta forma específica de violència, així com per a
actuar amb la finalitat d’aconseguir la seua desaparició.
La violència de gènere és fruit de les desigualtats socials que fan a les dones
vulnerables. Malgrat les reiterades declaracions en contra d’aquesta violència, els
assassinats que se’n deriven no disminueixen, així com tampoc les xifres de les
agressions que tenen consideració de delicte penal. És necessari que les institucions
públiques manifesten el seu rebuig a la violència cap a les dones i que les seues
declaracions es facen realitat cada dia amb la coherència de les accions.
Segons l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, a l’Estat Espanyol
més d’una de cada cinc dones majors de 15 anys (22%) ha patit violència física o sexual
per part de la seua parella i menys d’una cinquena part ho ha denunciat. Any rere any
les xifres es repeteixen i la violència masclista és la primera causa de mort prematura
entre les dones, el masclisme mata i ha de ser una qüestió política de primer ordre.
L'Observatori de Violència de gènere del Consell General del Poder Judicial ha
fet una seriosa advertència: els ajustaments són responsables que moltes dones retiren
la denúncia, ja que es troben en una situació de desprotecció que l’actuació municipal
podria compensar. La manca d’una implicació responsable dels ajuntaments en les
polítiques d’igualtat posa en situació de risc moltes dones. És per això que malgrat les
declaracions de rebuig, aquesta violència també és exercida des de les mateixes
institucions quan abandonen el deure a garantir el dret a una vida digna de tota la
ciutadania, de totes les ciutadanes.
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És molt reocupant el grau de presència de la violència contra les dones entre
joves i adolescents, que mantenen perfils de submissió i cels, i ens indica que no estem
anant per on cal en educació i prevenció. Cal denunciar la LOMQE (Llei Orgànica de
Millora de la Qualitat de l’Ensenyament) que elimina els valors coeducadors.
És per tot això que,
En Josep Joan Ramis Ferrer, portaveu del Grup Polític Municipal Compromís per
Alcalalí de l’Ajuntament d’Alcalalí, presenta al Ple les següents propostes d’acord:
1.- Fer arribar a les diverses administracions de la Generalitat i de l’Estat la nostra
preocupació per l’abandonament d’actuacions públiques per protegir les víctimes
de la violència de gènere i demanar que consideren la violència de gènere un tema
d’Estat, d’entre els problemes més greus i urgents a resoldre. Que assignen els
recursos pressupostaris adients perquè la lluita siga efectiva i que aquests no poden ser
disminuïts per cap motiu, ja que amb la situació de crisi que pateix la nostra societat es
fan més necessaris encara.
2.- Exigir els Governs que apliquen i desenvolupen la Llei Integral de Mesures de
Protecció Contra la Violència de Gènere (BOE 1/2004) i la Llei Integral contra la
violència sobre la Dona (DGV 7/2012), que siguen dotades convenientment així com
avaluades, que es publiquen dades, les actuacions i les conclusions.
3.- Reivindicar les competències municipals en matèria d’igualtat, prevenció i ajuda
contra la violència de gènere i oposar-se a la pretensió del Govern de l’Estat de buidar
d’atribucions els ajuntaments, a més d’exigir-ne els recursos necessaris.
4.- Dissenyar estratègies d’actuació i elaborar els pressupostos municipals amb
perspectiva de gènere, i això pel que fa a la violència contra les dones vol dir,
a.- Conèixer la realitat local respecte dels maltractaments, per detectar on cal
actuar i on cal previndre.
b.- Elaborar un pla de formació del funcionariat, treballadors i treballadores
municipals per tal que siguen sensibles i tinguen estratègies per treballar les
polítiques de gènere i contra la violència.
c.- Introduir entre les prioritats municipals la protecció i assistència a les dones
que pateixen violència de gènere.
d.- Desenvolupar estratègies de prevenció i accions contra la violència de gènere des
dels àmbits educatiu, cultural, festiu, laboral,
’incentivació de l’associacionisme de les dones, sanitari, d’assistència social, dins les
competències municipals i tenir-ho com a criteri transversal en qualsevol activitat
municipal.
e.- Dotar tot açò en les partides corresponents del nostre pressupost municipal.
5.- Dissenyar d’un pla d’acció específic per a la prevenció i eradicació de la
violència de gènere en la adolescència, amb els valors de la coeducació, la
cooperació i el respecte a la diversitat afectivo-sexual, i que ha de constar d’objectius,

22

AYUNTAMIENTO

Sesión Extra-Ordinaria celebrada el 21 de noviembre de 2015.

DE

ALCALALI

accions i calendari, amb la voluntat d’involucrar i dinamitzar amplis sectors socials i ha
de ser convenientment dotat als pressupostos municipals.
Tras la lectura de la Moción, por parte de la Sra. Alcaldesa se pregunta si alguien tiene
algo que manifestar.
Pide la palabra D. José Vicente Marcó Mestre, portavoz del PP, y manifiesta que desde
el grupo popular vemos que si bien las mociones en la mayoría de los casos son de
carácter político, la actual tiene mayor contenido en ese aspecto. En la moción se
reivindican las competencias municipales en la materia, cuando anteayer, el Presidente
de la Generalitat en sus declaraciones decía que iba a limitar las competencias de las
Diputaciones en algunas materia por ser impropias. Acaso tenemos competencias en
los ayuntamientos cuando ustedes piden actuar desde el municipio?
El Gobierno no ha vaciado de competencias a los Ayuntamientos, lo que sí ha dicho es
que una administración, una competencia. Por ello estamos completamente de acuerdo
en continuar avanzando para frenar los caso de maltrato y no solo contra las mujeres,
también contra los hombres, porque todos sabemos que existen casos, pero debemos
pedir a quien tenga la competencia que actúe y no hacer brindis al sol como es el caso
de esta moción.
Podremos estar de acuerdo en solicitar competencias para poder actuar desde el
ayuntamiento, pero no podemos olvidar que la Ley dice que deberán venir
acompañadas de la financiación suficiente por parte de quien la tiene legalmente
encomendada, es decir la GVA.
Este es el motivo por el cual el grupo popular se abstiene de participar en una moción
que más allá de su carácter partidista y político no reúne mayor fundamento.

Sometida la Moción a votación, es aprobada con los votos a favor de Dña. Maria Isabel
Molina Vicens (Compromís), D. Alejandro Romà Serer (Compromís), D. Josep Joan
Ramis Ferrer (Compromís), D. Bernardo Ferrer Pastor (PSOE) y D. Francisco miguel
costa llàcer (EU), y la abstención de D. José Vicente Marcó Mestre (PP), Dña. Beatriz
Vicens Vives (PP), Dª Maria José Ferrer Ripoll (PP) y Dª Maria Aurora Piera Noguera
(PP).
8.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDIA
DESDE LA CELEBRACIÓN DE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA.
Por parte de la Sra. Alcaldesa se da cuenta de la Resoluciones de Alcaldía dictadas
desde la última sesión plenaria.
Pide la palabra Dña. Beatriz Vicens Vives y pregunta porque motivo existen dos facturas
diferentes a nombre de los asesores técnicos municipales.
La Sra. Alcaldesa responde que la segunda factura es por un proyecto que tuvieron que
redactar con motivo de la solicitud de una subvención a Diputación.
Tras la dación de cuenta de las Resoluciones de Alcaldía, la Sra. Alcaldesa consulta
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con el resto de miembros asistentes al Pleno si tienen algún inconveniente en cambiar
la fecha del próximo pleno ordinario del día 10 al 17 de diciembre.
El resto de miembros de la corporación muestra su conformidad con el cambio de fecha.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levantó la reunión, siendo las
catorce horas y veinte minutos, extendiéndose por mí el Secretario la presente Acta.
Doy fe.

Vº Bº
LA ALCALDESA

EL SECRETARIO
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