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RESUM PLENARI del 29-07-15 

• S’ha aprovat per unanimitat la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa fiscal per 

apertura d’establiments on es bonificarà a tots els establiments de nova creació amb un 95% 

de la taxa. 

• S’han aprovat per unanimitat dues modificacions puntuals del PGOU i la desestimació d’un 

recurs. 

• S’ha aprovat la cessió  al Plenari de la competència de l’alcaldia en el cas de l’expedien de 

reclamació patrimonial del cas “El Pinar”. S’ha aprovat amb els vots del PP i del PSOE i 

l’abstenció de Ciutadans i Compromís. 

Compromís a votat abstenció per no estar segur en que l’alcalde pugi delegar aquesta 

competència al Plenari. 

• S’ha aprovat per unanimitat la creació d’una comissió per a tractar el tema de la reclamació 

de “El Pinar” intentant aplegar a un acord entre les parts. 

També s’han aprovat tres declaracions institucionals a proposta de Compromís que són les següents: 

• Instar a l'òrgan competent a que, en finalitzar cada any de vigència dels contractes, entre 

l’Ajuntament d’Alcalà de Xivert i les empreses d'obres, de serveis, de subministrament, de 

gestió de serveis públics contractades, el tècnic de l'àrea responsable, després d'efectuar 

les corresponents inspeccions i rebre els informes oportuns, elaboro un document 

d'avaluació sobre el compliment dels objectius encomanats i la qualitat del servei prestat.  

• Instar a la Secretaria General del Plenari de l’Ajuntament d’Alcalà de Xivert a que informe 

al Plenari i als diferents Grups Municipals de la situació administrativa en què es troben les 

diferents Mocions i Declaracions Institucionals aprovades en el plenari anterior. 

• Demanar al Govern d’Espanya la creació i assignació d’una partida pressupostària en els 

Pressupostos Generals de l’Estat 2016 per a portar a terme l’estudi, projecte i execució de 

la canalització de les aigües pluvials de la zona oest d’Alcalà de Xivert. 

 

En precs i preguntes Compromís a exposat lo següent: 

• Aprofitar la part de darrera dels nous panells informatius com suport per a ficar plànols d ela 

població fotos, etc. 

• Senyalitzar convenientment des de l’interior d’Alcalà fins la carretera de Les Coves. 

• Sol·licitar al Consorci de Residus Zona I l’ista·lació de contenidor per a replegar els olis de cuina 

usats. 
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• Donar solució al problema del pàrquing municipal del carrer Alcalà d’Alcossebre on s’han 

encallat diversos vehicles. 

• En el seu dia es va preguntar per escrit quines actuacions faria l’ajuntament per a solucionar 

l’estat de brutícia i abandó en que es troben els passejos per a vianants que hi ha en la zona 

de les fonts. En resposta per escrit del senyor alcalde informa que segons informen els tècnics 

l’empresa concessionària de la retirada de restes vegetals, poda, pinotxa, etc. Ho fan dues 

vegades a l’any. El regidor de Compromís li manifesta al senyor alcalde que dues vegades són 

molt poques i que no li a contestat a la pregunta de que cada quant es netejarà la zona, ja 

que a més de pinotxa i restes vegetals hi ha brutícia i escombraries. 

• El regidor de Compromís també fa manifest que tal com diu el senyor Alcalde és cert que s’ha 

convidat en diferents vegades a l’oposició a participar en diferents assumptes de 

transcendència municipal. Però no s’ha convidat a l’oposició en cap negociació de contractes 

de llarg termini (escombraries, aigua, etc.) havent-ho demanat l’oposició en diferents 

ocasions. 

 

 


