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                                                                                            SESSIÓ Nº CINC  DE  2.017. 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 
L’AJUNTAMENT PLENARI D’ALCALALÍ, 
CELEBRADA EL DIA VINT-I-DOS DE 
MAIG DE DOS MIL DISSET 
 

Al Saló de Sessions de la Casa 
Consistorial d'Alcalalí, sent les VINT-
I.DOS hores del dia VINT-I-DOS de MAIG 
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, nº4 del 06/04/2017,  
és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
 
2.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRA Nº4 DE LES OBRES DE "REFORMA I 
HABILITACIÓ DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS PER A BIBLIOTECA-PÚBLICA I 
ALTRES ESPAIS CULTURALS". 
 
Vista la certificació d'Obres nº 4 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 //12.831,28 €//, 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'Alcanalí 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 nº4, 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 //12.831,28 €//, 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.- PETICIÓ  D'AUTORITZACIÓ A L’ ÓRGAN DE CONTRACTACIÓ PER REDACTAR 
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE "REFORMA I HABILITACIÓ DE DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS PER A BIBLIOTECA-PÚBLICA I ALTRES ESPAIS CULTURALS" PER 
PART DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L'OBRA. 
 
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: 
 
 “Esta dirección facultativa de las Obras dictó las órdenes necesarias para ejecutar el 
recalce de las zapatas de la cimentación, el empresillado de los pilares y su conexión a 
las zapatas recalzadas y el refuerzo de las jácenas metálicas, y ello, en aras del interés 
público y seguridad estructural del edificio a rehabilitar y de conformidad con el artículo 
234.c del TRLCSP, puesto que las mismas se basan en las unidades existentes en el 
proyecto de las obras de imprevistos a justificar y no representan un incremento del 
coste superior al 10% del precio del contrato. No obstante con la necesidad de 
modificación de otras unidades de obra no contempladas inicialmente se incluirán 
también éstas ya autorizadas y ejecutadas.” 
 
“Que resulta necesaria la creación de unidades nuevas para la realización de 
actuaciones imprevistas o sustitución de unidades de obras que necesitan de su 
redefinición por no ajustarse su enunciación técnica y descomposición a las 
características de los productos o materiales accesibles en el mercado y/o a la realidad 
dimensional y actuaciones necesarias para su correcta ejecución. Que, así mismo, 
existen unidades de obra contenidas en el proyecto que han de ser eliminadas por 
resultar unas innecesarias y otras que deben ser sustituidas por las unidades nuevas 
antes referidas” 
 
Vist que la proposta tècnica conclou 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. 
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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.” 
 
Per tot això, 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.- Autoritzar l'inici del corresponent expedient de modificació del projecte, que 
es substanciarà amb caràcter d'urgència amb les següents actuacions: 
 
•a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica de la mateixa. 
 
•b) Audiència del contractista i del redactor del projecte, per termini mínim de tres dies. 
 
•c) Aprovació de l'expedient per l'òrgan de contractació, així com de les despeses 
complementàries precises. 
 
 
SEGON.- Donar trasllat del present acord a la Direcció facultativa de l'obra. 
 
Després de la lectura de la proposta s'obri el torn d'intervencions. 
 
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre i manifesta que el seu grup 
s'abstindrà en aquest punt, ja que d'una banda no hem vist un informe jurídic que avale 
aquesta proposta, i d'altra banda no tenim constància que siga necessari un projecte 
modificat per una liquidació del 10%. També ens sorprèn que es presente una 
modificació, quan ja es va realitzar un informe per uns imprevists amb la fonamentació 
que incloïa uns preus nous que ja va ser aprovat pel Ple. Considerem que aquella 
modificació ja era suficient per seguir endavant amb el projecte. Les modificacions que 
es plantegen ja haurien d'estar incloses. No sabem si el projecte no és encertat, si han 
sorgit imprevists que no es podien contemplar, o si els tècnics, que cobren per 
assessorar i per realitzar el projecte no han tingut temps. L'única cosa que sabem, és 
que això allargarà el termini d'execució de les obres, i ja sabem que la subvenció ha 
d'estar justificada abans del 30 de Juny. Per tant, si el tècnic o algú no m'explica el 
motiu d’aquest modificat, nosaltres anem a abstenir-nos. 
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Pren la paraula  En Alejandro Romà Serer i respon que els tècnics li han informat que 
s'ha fet aquesta modificació perquè l'hi ha demanat el tècnic de Diputació. 
 
Demana la paraula D. José Vicente Marcó Mestre i manifesta que aquest matí ha parlat 
amb el cap del departament i li ha dit que des de diputació no han demanat que es faci 
aquest modificat.  
 
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i diu que hi ha hagut una confusió de paraules. No és 
que des de Diputació ens hagin dit que cal tramitar una modificació del projecte. Són els 
nostres tècnics els qui la sol·liciten i s'ha comunicat al tècnic de Diputació. 
 
Demana la paraula En Bernardo Ferrer Pastor i manifesta que el Partit Socialista votarà 
en contra perquè és injust pels altres obrers. Aquest 10% s'hauria d'haver posat abans i 
així podrien haver participat més constructors. 
 
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 03/2017. 
 
Sobre la taula la proposta d'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits número 
3/2017, per import de 901,99 euros, que comprèn les obligacions relacionades en 
l'annex. (Expt. 158/2017 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 
60.2 d'aquest Reglament; així com l'article 23.1.i) del Reial decret Legislatiu 781/1986, 
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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: 
 
 
 

 
Calidad y Gestión Científica S.L. 
Factura nº 979/2016 

Elaboración protocolo de 
autocontrol de piscina 642,81€ 

Calidad y Gestión Científica S.L. 
Factura nº 1094/2016 Análisis piscina 259,18 € 

 
Després de la lectura de la proposta, demana la paraula En José Vicente Marcó Mestre i 
manifesta que són factures relacionades amb la piscina que va tancar al setembre. No 
entenem com les factures apareixen a l'abril. 
 
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i manifesta que segons l'empresa, van presentar les 
factures per correu electrònic però no vam tenir constància d'això. No les han presentat 
per registre d'entrada fins al mes d'abril, i per això les portem a ple per a la seva 
aprovació. El servei s'ha realitzat i per tant el proveïdor ha de cobrar. 
 
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). 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, i En Bernardo Ferrer Pastor (PSOE). 
 

5.-MODIFICIACIÓ DE LA QUANTITAT DESTINADA A l'ASSIGNACIÓ DE 
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT. 

 
Al vigent Estat de Despeses del pressupost prorrogat de 2016 existeix dotació 
pressupostària en les aplicacions corresponents al complement de productivitat del 
personal de l'Ajuntament d'Alcanalí per import de 7.500,00 Euros. 
Aquest complement està destinat a retribuir l'especial rendiment, l'activitat extraordinària 
i l'interès i iniciativa amb que el personal exerceix el seu treball. Aquesta Alcaldia 
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considera necessari augmentar el crèdit en concepte de productivitat en 1.500,00 Euros, 
a fi de retribuir les hores extraordinàries realitzades per D. Juan Mateo Chesa Ferrer. 
Per això, es proposa al Ple augmentar crèdit pressupostari, per import d'1.500,00 €, a 
l'aplicació 920 150 denominada “Productivitat”, a fi de fixar la quantitat global destinada 
a l'assignació d'aquest complement, d'acord amb el que es disposa en l'article 5.5 del 
Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el Règim de les Retribucions 
dels Funcionaris d'Administració Local. 
L'apreciació de la productivitat haurà de realitzar-se en funció de circumstàncies 
objectives relacionades directament amb l'acompliment del lloc de treball. La concessió 
es realitzarà d'ofici per Alcaldia quan es donen algunes de les circumstàncies següents: 
 

• Activitat i Dedicació.- Que l'activitat de l'empleat implique una especial 
dedicació a l'Ajuntament i/o que es desenvolupe per situacions singulars, fora de 
la jornada establerta per a aquest lloc de treball. 
 

• Rendiment i compliment d’objectius.- Que l'activitat de l'empleat tinga un 
especial rendiment dins de la jornada establerta per al lloc de treball objecte 
d'aquest complement, o que hagi aconseguit els objectius o tasques – o el seu 
grau de participació en la consecució d'aquests objectius o resultats- que s'hagin 
establert per a aquest lloc pel responsable del departament o Alcaldia. 
 
 

• Interès o iniciativa.- Que l'empleat acredite un especial interès o iniciativa 
valorat pel que fa a l'acompliment normal d'aquest lloc de treball. Serà valorada 
la conducta professional del treballador en el compliment de les seves 
obligacions, l'atenció al ciutadà, el sigil, professionalitat, iniciativa, etc. 
 

 
Per a l'augment de la partida de productivitat s'ha de tramitar una Modificació 
Pressupostària mitjançant Transferència de Crèdits. La modificació pretesa no suposa 
un increment de la massa salarial del personal de 2017 pel que fa a 2016, ja que es 
proposa transferir crèdit entre aplicacions pressupostàries de la mateixa Àrea de 
Despesa i Capítol Econòmic, la qual cosa manté invariable els crèdits inicials prevists 
per al capítol un, denominat “Despeses de Personal”, no contravenint les disposicions 
contingudes en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016. 
 
A més d'això, l'Audiència Nacional, Sala social, va admetre la possibilitat d'incrementar 
la productivitat en la seva Sentència de 30/09/2013, Recurs nº 247 quan diu: 
 
 “Parece claro, por tanto, que el artículo 27 LPGE para el año 2013, contempla una regla 
general, según la cual desde el 1 de enero de 2013 la masa salarial del personal laboral 
del sector público estatal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.Dos de la 
propia norma, no podrá experimentar ningún crecimiento, aunque dicha regla general 
contempla varias excepciones, como se desprende de su propio tenor literal, que refleja 
los supuestos siguiente: la consecución de los objetivos asignados a cada 
Departamento ministerial, Organismo público, resto de entes públicos, sociedades 
mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y consorcios participados 
mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector público 
estatal, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas 
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de organización del trabajo o clasificación profesional.  Por consiguiente, cabe ampliar la 
masa salarial, siempre que tenga por finalidad la consecución de determinados 
objetivos, mediante el incremento de la productividad, la modificación de los sistemas de 
organización del trabajo y la clasificación profesional.” 
 
L'òrgan competent per fixar les quantitats destinades a productivitat i aprovar la 
Modificació pressupostària és el Ple. El complement de productivitat haurà de complir 
les disposicions i limitacions contingudes al Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual 
s'estableix el Règim de les Retribucions dels Funcionaris d'Administració Local. 
  
Les aplicacions del pressupost on s'estima viable la seva minoració al no afectar a 
obligacions compromeses, són les següents: 
 
BAIXES A APLICACIONS PRESSUPOSTARIES DE DESPESA 
Àrea de 
despesa Aplicació pressupostaria Import de baixa 
 
9 920 16000 Seguretat Social General. 1.500,00 € 
Total Despesa Àrea 9 1.500,00 € 
 
L’increment de crèdit es realitzarà a la següent aplicació pressupostaria: 

 
ALTES A APLICACIONS PRESSUPOSTARIES DE DESPESA 

Área de 
despesa 

Aplicació pressupostaria 
Import de alta 

 
9 

 
920 150 

 
Productivitat 

 
1.500,00 € 

Total despesa Àrea 9 1.500,00 € 
 
 
 
Vist l'informe de Secretaria-Intervenció, i de conformitat a quant antecedeix i al que es 
disposa en l'article 5.5 del Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el 
Règim de les Retribucions dels Funcionaris d'Administració Local, es proposa al Ple de 
la Corporació, l'adopció del següent ACORD 
 
PRIMER.- Augmentar crèdit pressupostari, per import d'1.500,00 €, a l'aplicació 920 150 
denominada “Productivitat” del personal de l'Ajuntament d'Alcanalí. L'apreciació de la 
productivitat haurà de realitzar-se en funció de circumstàncies objectives relacionades 
directament amb l'acompliment del lloc de treball. La concessió es realitzarà d'ofici per 
Alcaldia quan es donen algunes de les següents circumstàncies: 
 

• Activitat i Dedicació.- Que l'activitat de l'empleat implique una especial 
dedicació a l'Ajuntament i/o que es desenvolupe per situacions singulars, fora de 
la jornada establerta per a aquest lloc de treball. 
 



      AYUNTAMIENTO                                                                     Sessió Ordinària  celebrada  el  22  de MAIG de 2017 
               DE 

     
         ALCALALI 

 8 
 

• Rendiment i compliment d’objectius.- Que l'activitat de l'empleat tinga un 
especial rendiment dins de la jornada establerta per al lloc de treball objecte 
d'aquest complement, o que hagi aconseguit els objectius o tasques – o el seu 
grau de participació en la consecució d'aquests objectius o resultats- que s'hagin 
establert per a aquest lloc pel responsable del departament o Alcaldia. 
 
 

• Interès o iniciativa.- Que l'empleat acredite un especial interès o iniciativa 
valorat pel que fa a l'acompliment normal d'aquest lloc de treball. Serà valorada 
la conducta professional del treballador en el compliment de les seves 
obligacions, l'atenció al ciutadà, el sigil, professionalitat, iniciativa, etc. 
 
 

SEGON.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits nº 07/2017, amb la modalitat de 
transferència de crèdits entre aplicacions del mateix Àrea de despesa, d'acord al 
següent detall: 
 
 
BAIXES A APLICACIONS PRESSUPOSTARIES DE DESPESA 
Àrea de 
despesa Aplicació pressupostaria Import de baixa 
 
9 920 16000 Seguretat Social General. 1.500,00 € 
Total Despesa Àrea 9 1.500,00 € 
 
L’increment de crèdit es realitzarà a la següent aplicació pressupostaria: 

 
ALTES A APLICACIONS PRESSUPOSTARIES DE DESPESA 

Área de 
despesa 

Aplicació pressupostaria 
Import de alta 

 
9 

 
920 150 

 
Productivitat 

 
1.500,00 € 

Total despesa Àrea 9 1.500,00 € 
 
Després de la lectura de la proposta, demana la paraula En José Vicente Marcó Mestre i 
manifesta que el seu grup votarà a favor d'aquest punt, no obstant això desitja presentar 
una esmena. En la proposta es fa esment a Juan Mateo, i considerem que ha de 
suprimir-se l'esment que es realitza al treballador, ja que la competència del Ple és 
determinar la quantia del complement de productivitat, però correspon a l'Alcaldia la 
distribució d'aquesta entre els treballadors. 
 
Abans de votar l'esmena, demana la paraula D. Bernardo Ferrer Pastor i diu que 
aquesta proposta demostra que fa falta la contractació d'un peó de serveis múltiples 
com ha proposat el partit socialista. 
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A continuació es sotmet a votació la proposta presentada pel grup Popular de retirar 
l'esment que es realitza a D. Juan Mateo Chesa Ferrer. 
L'esmena en aprovada per UNANIMITAT dels assistents. 
 
Sotmès el punt esmenat a votació, és aprovat per UNANIMITAT dels assistents, 
quedant redactat de la següent manera: 
 
Al vigent Estat de Despeses del pressupost prorrogat de 2016 existeix dotació 
pressupostària en les aplicacions corresponents al complement de productivitat del 
personal de l'Ajuntament d'Alcanalí per import de 7.500,00 Euros. 
Aquest complement està destinat a retribuir l'especial rendiment, l'activitat extraordinària 
i l'interès i iniciativa amb que el personal exerceix el seu treball. Aquesta Alcaldia 
considera necessari augmentar el crèdit en concepte de productivitat en 1.500,00 Euros. 
Per això, es proposa al Ple augmentar crèdit pressupostari, per import d'1.500,00 €, a 
l'aplicació 920 150 denominada “Productivitat”, a fi de fixar la quantitat global destinada 
a l'assignació d'aquest complement, d'acord amb el que es disposa en l'article 5.5 del 
Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el Règim de les Retribucions 
dels Funcionaris d'Administració Local. 
L'apreciació de la productivitat haurà de realitzar-se en funció de circumstàncies 
objectives relacionades directament amb l'acompliment del lloc de treball. La concessió 
es realitzarà d'ofici per Alcaldia quan es donen algunes de les circumstàncies següents: 
 

• Activitat i Dedicació.- Que l'activitat de l'empleat implique una especial 
dedicació a l'Ajuntament i/o que es desenvolupe per situacions singulars, fora de 
la jornada establerta per a aquest lloc de treball. 
 

• Rendiment i compliment d’objectius.- Que l'activitat de l'empleat tinga un 
especial rendiment dins de la jornada establerta per al lloc de treball objecte 
d'aquest complement, o que hagi aconseguit els objectius o tasques – o el seu 
grau de participació en la consecució d'aquests objectius o resultats- que s'hagin 
establert per a aquest lloc pel responsable del departament o Alcaldia. 
 
 

• Interès o iniciativa.- Que l'empleat acredite un especial interès o iniciativa 
valorat pel que fa a l'acompliment normal d'aquest lloc de treball. Serà valorada 
la conducta professional del treballador en el compliment de les seves 
obligacions, l'atenció al ciutadà, el sigil, professionalitat, iniciativa, etc. 

 
Per a l'augment de la partida de productivitat s'ha de tramitar una Modificació 
Pressupostària mitjançant Transferència de Crèdits. La modificació pretesa no suposa 
un increment de la massa salarial del personal de 2017 pel que fa a 2016, ja que es 
proposa transferir crèdit entre aplicacions pressupostàries de la mateixa Àrea de 
Despesa i Capítol Econòmic, la qual cosa manté invariable els crèdits inicials prevists 
per al capítol un, denominat “Despeses de Personal”, no contravenint les disposicions 
contingudes en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016. 
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A més d'això, l'Audiència Nacional, Sala social, va admetre la possibilitat d'incrementar 
la productivitat en la seva Sentència de 30/09/2013, Recurs nº 247 quan diu: 
 
 “Parece claro, por tanto, que el artículo 27 LPGE para el año 2013, contempla una regla 
general, según la cual desde el 1 de enero de 2013 la masa salarial del personal laboral 
del sector público estatal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.Dos de la 
propia norma, no podrá experimentar ningún crecimiento, aunque dicha regla general 
contempla varias excepciones, como se desprende de su propio tenor literal, que refleja 
los supuestos siguiente: la consecución de los objetivos asignados a cada 
Departamento ministerial, Organismo público, resto de entes públicos, sociedades 
mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y consorcios participados 
mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector público 
estatal, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas 
de organización del trabajo o clasificación profesional.  Por consiguiente, cabe ampliar la 
masa salarial, siempre que tenga por finalidad la consecución de determinados 
objetivos, mediante el incremento de la productividad, la modificación de los sistemas de 
organización del trabajo y la clasificación profesional.” 
 
L'òrgan competent per fixar les quantitats destinades a productivitat i aprovar la 
Modificació pressupostària és el Ple. El complement de productivitat haurà de complir 
les disposicions i limitacions contingudes al Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual 
s'estableix el Règim de les Retribucions dels Funcionaris d'Administració Local. 
  
Les aplicacions del pressupost on s'estima viable la seva minoració al no afectar a 
obligacions compromeses, són les següents: 
 
BAIXES A APLICACIONS PRESSUPOSTARIES DE DESPESA 
Àrea de 
despesa Aplicació pressupostaria Import de baixa 
 
9 920 16000 Seguretat Social General. 1.500,00 € 
Total Despesa Àrea 9 1.500,00 € 
 
L’increment de crèdit es realitzarà a la següent aplicació pressupostaria: 

 
ALTES A APLICACIONS PRESSUPOSTARIES DE DESPESA 

Área de 
despesa 

Aplicació pressupostaria 
Import de alta 

 
9 

 
920 150 

 
Productivitat 

 
1.500,00 € 

Total despesa Àrea 9 1.500,00 € 
 
 
 
Vist l'informe de Secretaria-Intervenció, i de conformitat a quant antecedeix i al que es 
disposa en l'article 5.5 del Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el 
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Règim de les Retribucions dels Funcionaris d'Administració Local, es proposa al Ple de 
la Corporació, l'adopció del següent ACORD 
 
PRIMER.- Augmentar crèdit pressupostari, per import d'1.500,00 €, a l'aplicació 920 150 
denominada “Productivitat” del personal de l'Ajuntament d'Alcanalí. L'apreciació de la 
productivitat haurà de realitzar-se en funció de circumstàncies objectives relacionades 
directament amb l'acompliment del lloc de treball. La concessió es realitzarà d'ofici per 
Alcaldia quan es donen algunes de les següents circumstàncies: 
 

• Activitat i Dedicació.- Que l'activitat de l'empleat implique una especial 
dedicació a l'Ajuntament i/o que es desenvolupe per situacions singulars, fora de 
la jornada establerta per a aquest lloc de treball. 
 

• Rendiment i compliment d’objectius.- Que l'activitat de l'empleat tinga un 
especial rendiment dins de la jornada establerta per al lloc de treball objecte 
d'aquest complement, o que hagi aconseguit els objectius o tasques – o el seu 
grau de participació en la consecució d'aquests objectius o resultats- que s'hagin 
establert per a aquest lloc pel responsable del departament o Alcaldia. 
 
 

• Interès o iniciativa.- Que l'empleat acredite un especial interès o iniciativa 
valorat pel que fa a l'acompliment normal d'aquest lloc de treball. Serà valorada 
la conducta professional del treballador en el compliment de les seves 
obligacions, l'atenció al ciutadà, el sigil, professionalitat, iniciativa, etc. 
 

SEGON.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits nº 07/2017, amb la modalitat de 
transferència de crèdits entre aplicacions del mateix Àrea de despesa, d'acord al 
següent detall: 
 
 
BAIXES A APLICACIONS PRESSUPOSTARIES DE DESPESA 
Àrea de 
despesa Aplicació pressupostaria Import de baixa 
 
9 920 16000 Seguretat Social General. 1.500,00 € 
Total Despesa Àrea 9 1.500,00 € 
 
L’increment de crèdit es realitzarà a la següent aplicació pressupostaria: 

 
ALTES A APLICACIONS PRESSUPOSTARIES DE DESPESA 

Área de 
despesa 

Aplicació pressupostaria 
Import de alta 

 
9 

 
920 150 

 
Productivitat 

 
1.500,00 € 

Total despesa Àrea 9 1.500,00 € 
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6.- 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 79/2017 a la 122/2017. 
 
7.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i informa dels següents punts: 
 
Primer. S'han convocat dues subvencions de Consellería per contractar a joves i hem 
demanat a un Peó i un Tècnic de Turisme. Estarien a l'Ajuntament dotze mesos. 
 
Segon. Hem comprat quatre contenidors iglú d'orgànica. Seran per substituir 
contenidors que estan trencats a les urbanitzacions. 
 
Tercer. Informar que actualment tenim a un estudiant, que és Toni Vicens, realitzant les 
pràctiques de jardineria a l'Ajuntament a través d'un Conveni amb l'Institut. I partir de 
setembre vindrà Miguel Andrés Perales a desenvolupar el seu projecte de finalització de 
carrera. El projecte es denomina Xarxa Municipal de Proveïment amb Calderes de 
Biomassa.  
 
Quart. Respecte a l'ús de l'escut en comunicats oficials que ha estat denunciat al Síndic 
de Greuges i ha estat objecte de publicacions en Mes Portal que deien que es feia ús 
d'un escut no oficial. Sobre aquest tema dir que a cap moment hi ha hagut intenció de 
canviar l'escut d'Alcalalí. Simplement és una imatge corporativa. La contestació del 
Síndic de Greuges diu que “no es desprèn de l'actuació de l'administració hagi vulnerat 
algun dels drets, llibertats o principis reconeguts en la Constitució Espanyola i en 
l'Estatut d'Autonomia. Procedim al tancament de l'expedient.” Poden seguir denunciant 
si volen, no anem a desgastar-nos. 
 
8.- MOCIÓ DE CANVI DE NOM DE L’HOSPITAL COMARCAL. 
 
En Josep Joan Ramis Ferrer, portaveu del Grup Municipal Compromis, dona lectura a la 
següent moció: 
 
El Dr. Torrent Guasp, i ja el seu pare també, va exercir tota la seva vida profesional 
dedicada a la medicina a diversos municipis de la comarca i quan, a resultes de la gran 
trascendència mundial de les seves investigacions al voltant del cor, li van proposar 
anar a investigar a llocs molt llunyans de la seva estimada comarca, va preferir ubicar el 
seu laboratori i la seva tasca investigadora a Dénia i desplaçar-se per tot el món per a 
exposar la seva teoría i els seus avenços. 
 
Per tant, tenint present la trajectòria professional del desaparegut Dr. Torrent Guasp, la 
seva vinculació al món de la medicina i l’enorme trascendència de les seves 
investigacions, així com l’estima que sentía per Dénia i la comarca. Es proposa al 
Plenari de l’Ajuntment d’Alcalalí el següent acord: 
 
Primer.- Sol·licitar de la Consellería que el nom del centre Hospital comarcal ubicat a 
Dénia passe a dur el nom de: “Hospital Comarcal Dr. Torrent Guasp.” 
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Segon.- Enviar certificación de l’acord a la Conselleria de Sanitat i a l’Associació 
Cultural Ocell. 
 
Després de la lectura de la Moció, demana la paraula Na Beatriz Vicens Vives i 
manifesta que el seu grup està d'acord i votaran a favor de la Moció. Però la meva 
pregunta és, perquè el Doctor Torrent? Conec metges de Denia que han dedicat la seva 
vida a la medicina com el Doctor Terencio Las Aguas o el Doctor Patricio Mut. 
 
D. Josep Joan Ramis Ferrer respon que no sap si estan al corrent de les investigacions 
del Doctor Guasp, però des del punt de vista dels avanços i la ciencia, és pioner i les 
seves investigacions tenen repercussió a nivell mundial. 
 
Demana la paraula En Bernardo Ferrer Pastor i diu que si feren un hospital nou, li 
semblaria bé, però això ni fa que els malalts es curen abans, ni fa que siguen més 
eficaços. No em sembla bé que es canviï el nom. No li trobo sentit, respectant tot el que 
has dit. 
 
Demana la paraula Na Beatriz Vicens Vives i diu que està d'acord amb el que ha dit 
Josep, però per exemple Terencio Las Aguas va ser número u en Fontilles. 
 
En Josep Joan Ramis Ferrer respon que  el grup Popular pot presentar una Moció en la 
qual es propose un altre candidat si ho considera. 
 
Demana la paraula En José Vicente Marcó Mestre i diu que no pensava intervenir en 
aquest punt, però crec es tracta de fer un concurs de mèrits per veure què persona és 
més mereixedora per posar el seu nom a l'hospital. No sabia que es tractava d'unes 
eleccions polítiques per veure si era el candidat del PP o de Compromís. 
 
En Josep Joan Ramis Ferrer respon que ha estat vostè qui ha esmentat als partits 
polítics. Es tracta de posar a l'hospital el nom d'un Doctor que va realitzar grans 
recerques i avanços realtius al teixit miocardi dels ventricles que han estat molt 
importants per a la cardiologia, i simplement es proposa el seu nom. Vostès poden votar 
a favor o en contra, però els qui han iniciat el debat han estat els de la bancada del partit 
popular. 
 
Demana la paraula En José Vicente Marcó Mestre i respon que hem preguntat  perquè 
es proposa a aquest senyor i no a un altre. El que ha esmentat si és un candidat de 
Compromís o del Partit Popular ha estat vostè. 
 
Sometmès el punt a votació, es aprovat amb els vots favor de’n José Vicente Marcó 
Mestre (PP), Na Beatriz Vicens Vives (PP), Na Maria Aurora Piera Noguera  (PP), Na 
Yolanda del Carmen Miró Gómez, Na Maria Isabel Molina Vicens (Compromís), En 
Alejandro Romà Serer (Compromís), En Josep Joan Ramis Ferrer (Compromís), i En 
Francisco Miguel Costa Làcer (EU). S’absté En Bernardo Ferrer Pastor (PSOE). 
 
 
9.- PRECS I PREGUNTES. 
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Abans d'iniciar el torn de precs i preguntes, la Sra. Alcaldessa prega que les preguntes 
siguen breus per agilitzar el ple i que siguen de fiscalització i control al govern. Deixem 
els temes personals. 
 
Inicia el torn de precs i preguntes el Grup Popular. 
 
El Sr. José Vicente Marcó Mestre pregunta per la informació que va sol·licitar fa ja 
diversos plenaris sobre la recollida de fem. Se m'ha passat una sèrie d'informació, però 
no estan les dades que he demanat. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que se li ha donat tota la informació. Sembla que hi ha un 
malentès perquè jo crec que se li ha contestat i vostè diu que no. 
 
El Sr. José Vicente Va Marcó Mestre manifesta que li falta el percentatge del cost del 
servei a Alcalalí respecte al total de pobles de la Mancomunitat. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que se li facilitarà al següent ple. 
 
El Sr. José Vicente Marcó Mestre prega que els plenaris ordinaris que es celebren als 
mesos de Juny i Juliol es traslladen al dilluns per motius laborals de la nostra companya. 
 
El Sr. José Vicente Marcó Mestre prega que es convoque, després de dos anys, a tots 
els grups municipals, a l'equip redactor i tècnics municipals per a reunió sobre el Pla 
General. 
 
El Sr. José Vicente Marcó Mestre informa que quan van posar els contenidors soterrats, 
es van portar una quarentena contenidors verds de superfície i estan a l'ecoparc 
 
El Sr. José Vicente Marcó Mestre pregunta si es va elaborar o consensuar un 
pressupost municipal. 
 
El Sr. José Vicente Marcó Mestre informa que s'han convocat les subvencions per a 
obres financerament sostenibles. Els terminis són breus, fins al 15 de juny. Pregue que 
es tinga en compte per arribar a temps. 
 
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i manifesta que pel que fa a la celebració dels 
plenaris ordinaris en dilluns, és un tema que s'ha de consensuar entre tots els regidors. 
Si es pot, es farà els dilluns. Pel que fa al ple ordinari de Juny, ja avanço que no podrà 
realitzar-se el segon dijous de mes. Probablement es farà el dilluns 12 o 19 de juny. 
Respecte a la informació sobre la convocatòria, agrair que ens informe. També 
agrairíem que a part d'informar-nos, quan vinga una ajuda de diputació, li demano que 
siguen constructius i que no posen la cama al govern, perquè tots els que estem ací 
treballem pel bé del poble d'Alcalalí. 
 
Demana la paraula En José Vicente Marcó Mestre per al·lusions i manifesta que ja va 
haver-hi un ple en el qual es va fer referència a totes les ajudes que havia donat la 
Diputació d'Alacant al municipi d'Alcanalí. Nosaltres no bloquegem. Estic pendent de les 
ajudes que es demanen perquè es donen totes les possibles a Alcalalí i la Llosa. I si es 
donen també a la Comarca, millor. 
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Pren la paraula la Sra. Beatriz Vicens Vives i agraeix els contenidors perquè de veres 
que feia falta. En quant a l'assumpte del peó que ha de vindre a Alcalalí, hi ha data per a 
que vinga? 
 
La Sra. Alcaldessa respon que ve al setembre. 
 
La Sra. Beatriz Vicens Vives diu que pregunta la data perquè és necessària la neteja en 
camins i urbanitzacions fora del casc urbà.  
 
La Sra. Alcadesa respon que s'ha demanat una subvenció per netejar i desbrossar 
camins. Direm a les empreses del poble que s'encarreguen de les tasques. Si algun veí 
del municipi detecta camins que necessiten ser desbrossats, ho pot comunicar a 
l'Ajuntament.  
 
Inicia el torn de precs i preguntes el Grup Socialista. 
 
El Sr. Bernardo Ferrer Pastor pregunta perquè cada vegada que es celebra un plenari 
es restringeix cada vegada més les paraules dels regidors. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que es deixa parlar a tots els regidors i que no està d'acord 
amb aquesta apreciació.  
 
El Sr. Bernardo Ferrer Pastor, sobre el canvi de data del ple, vostè ho va anul·lar i no 
ens va dir el motiu. Solament ens va propossar dues dates. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que si la publicació surt el dia 11, i jo escric un mail el dia 7, 
que passa que Mas Portal em filtra a mi? Jo vaig escriure un mail per consensuar la 
data i no tenia perquè fer-ho, ja que és competència d'alcaldia fixar el dia de celebració 
del plenari. 
 
El Sr. Bernardo Ferrer Pastor pregunta com va la contractació de l'operari de serveis 
múltiples.  
 
La Sra. Alcaldessa respon que ja ha dit que tindrem un peó a partir del mes de 
setembre.  
 
El Sr. Bernardo Ferrer Pastor pregunta si té alguna cosa que dir a l'oposició i al poble 
d'Alcalalí sobre la publicació del seu presumpte frau i estafa al poble d'Alcalalí. 
 
La Sra. Alcaldessa respon ella va presentar tot el que li va demanar l'Ajuntament en 
aquell moment. Per tant no sé el que es publica ni el que pretén vostè. A l'expedient no 
consta cap sancionador, i vostè ja he presentat dos registres d'entrada a aquest 
ajuntament demanant el meu expedient sancionador. De tota manera, demà se li 
contestarà per escrit. Seguint amb la publicació de Mas Portal, es parla d'una informació 
cadastral de 73 metres quadrats i diu que jo estafe al poble. Penso que vostè o el Mas 
Portal hauria d'anar a un curs de la seu electrònica de cadastre. Qualsevol persona es 
pot adonar que hi ha una altra referència cadastral amb les edificacions. Han publicat la 
del terreny, però falta la de l'edificació. Abans d'acusar, podria informar-se bé i fer el 
curs vostè o la persona encarregada de redactar. Objectivitat zero per part de Mas 
Portal. 
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Demana la paraula En Josep Joan Ramis Ferrer, i manifesta que si va a fer aquest curs 
de cadastre per mirar a la Web, que són dues i no una. Que s'ensenyi a buscar la 
referència cadastral del bancal que té vostè davant de la nau al costat dels pisos, i si 
pots ens portes els rebuts de l'IBI. Ja li dic a vostè que no els trobarà perquè no hi ha. 
Realitzo la següent pregunta al Sr. Regidor d'Urbanisme: En quina situació està el 
bancal del Sr. Ferrer en relació amb el tema de les rotondes? 
 
En Alejandro Romà Serer respon que va buscar el terreny fent les gestions de la 
rotonda i va veure que aquest terreny mai havia estat cadastrat i per tant no havia pagat 
mai IBI. Aquest terreny pot ser que hagi deixat de pagar uns set mil euros d'IBI. 
 
Demana la paraula En Bernardo Ferrer Pastor i diu que si això no està correcte vostè ha 
d'enviar-ho perquè es faci correcte i tranquil·lament es paga. Estem per pagar el que es 
deu al poble. 
 
El Sr. Alejandro Romà Serer respon que és responsabilitat del propietari tenir-ho legal. 
No haig d'anar jo darrere de tu. És el teu terreny. 
 
El Sr. Bernardo Ferrer Pastor pregunta si és cert que la Sra. Alcaldessa es va ampliar la 
casa amb una llicència d'obra menor. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que ja se li ha contestat. M'agradaria dir-li una cosa. Quan se 
li notifiqui un escrit, li demane que l’agafe, perquè t'hem enviat cartes i sembla que 
jugues a no rebre les notificacions. Tenim diversos lliuraments amb devolucions de 
correus, després a l'ajuntament se t'avisa i dius que te la tornen a enviar. Està clar que 
vols deixar passar el temps perquè no tens tota la documentació. A més, estàs cometent 
abús de poder perquè tu com a regidor saps el que se't demana, i per això evites agafar 
la carta. Et demano que si se t'envia un escrit de l'Ajuntament l’agafes. 
 
Intervé En Josep Joan Ramis Ferrer i pregunta al Sr. Regidor d'Urbanisme si les 
següents infraccions urbanístiques comeses per Bernardo són certes: Reasfaltat de la 
plaça mosquera sense llicència, instal·lació de cartell publicitari sense permís, 
construcció de caseta en sòl no urbanitzable de protecció agrícola sense llicència, i 
posterior ampliació, nau oberta sense permis.  
 
En. Alejandro Romá Serer respon que és cert. 
 
En Bernardo Ferrer Pastor contesta que es mentira. 
 
En Josep Joan Ramis Ferrer manifesta que és tot cert basat en documents tècnics i 
dades objectives, no com la informació que tens tu i filtres a Mas Portal. 
 
En Bernardo Ferrer Pastor respon que no has mirat bé el cadastre perquè la caseta que 
tinc té quaranta metres i ni un metre menys. A més, quan he fet alguna cosa, he pagat 
les meves sancions, vosaltres encara no heu pagat res.  
 
En Josep Joan Ramis Ferrer respon que des d'un punt de vista mèdic ja et puc dir que 
el teu cas és de psiquiàtric perquè tens una obsessió amb la gent del govern i de 
Compromís. No sé com després de les infraccions que has comès t'atreveixes a publicar  
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aquesta informació. Vostè el que hauria de fer és dimitir per il·legal. Com es presenta a 
regidor amb aquestes infraccions, com el seu partit li deixa presentar-se. Dimiteixi 
senyor Bernardo, dimiteixi. 
 
En Bernardo Ferrer Pastor respon que si jo hagués conegut les infraccions de la Sra. 
Alcaldessa mai hauria estat alcaldessa. I demano la seva dimissió. Tot sortirà. El que 
vostè diu és mentida, i al final la veritat sortirà, i quedareu malament com sempre.  
 
En Josep Joan Ramis Ferrer respon que la informació que han donat es basa en 
informes tècnics i informació objectiva, no com la seva.  
 
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa i manifesta que els expedients sancionadors d’en 
Bernardo Ferrer Pastor van ser tramitats a l'anterior legislatura amb el Partit Popular i 
segueixen en vigor. Nosaltres solament hem rescatat la informació. 
 
El Sr. Bernardo Ferrer Pastor diu que va demanar les factures per desplaçament de la 
Sra. Alcaldessa i els regidors. La resposta que vaig obtenir és que aquesta 
documentació està al Gestiona. Això no és cert del tot. Al gestiona figuren els totals però 
no les factures. L'única factura que he pogut rescatar és la que tinc ara ací. Aquesta 
factura està incompleta perque no especifica els motius ni el dia del seu desplaçament. 
Li pregaria que m'explique perquè presenta factures incompletes. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que s'utilitza un model de justificació de desplaçament que 
s'ha utilitzat sempre. El desplaçament del que s'està parlant és de 32,70 euros per anar  
de Benissa, lloc on treballe, a Alcalalí a veure al Director General d'Obres Públiques el 
31 de gener. Un altre desplaçament és per anar a Xaló a una reunió del vertit del riu 
Gorgos, i després vaig dues vegades a Ondara per comparar carpes del Festlalí. Si hi 
ha algun defecte de forma, intervenció no em va advertir. 
 
Demana la paraula En Bernardo Ferrer Pastor i manifesta que el mirador del Terrer està 
abandonat, la barana i els bancs trencats.  
 
En  Alejandro Romá Serer respon que s'arreglarà en breu. 
 
En Bernardo Ferrer Pastor manifesta que les obres de reparació del Baden de l'ecoparc 
no s'han fet bé i tornarà a trencar-se.  
 
La Sra. Alcadesa respon que les obres han estat supervisades per tècnics.  
 
En Bernardo Ferrer Pastor prega que a la zona de Mosquera caldria posar uns espills a 
les zones més conflictives perquè hi ha molts ciclistes. I als camins que no tenen sortida 
que es pose la senyalització pertinent.  
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència va aixecar la sessió, sent les 
vint-i-tres hores i set minuts, estenent-se per mi el Secretari la present Acta. Dono fe. 
 
                                Vº Bº 
                       LA ALCALDESA      EL SECRETARI 
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          DÑA. MARIA ISABEL MOLINA VICENS           D. JUAN JOSÉ ABAD RODRIGUEZ 
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