Acta. Ple 28 de gener de 2019

ACTA de la sessió ordinària realitzada pel Ple de l’Ajuntament el dia 28 de
gener de 2019 en aquesta casa consistorial
Sr. Alcalde president
ANTONIO ALFONSO FRANCÉS PÉREZ
Srs. tinents d’alcalde
AROA MIRA ROJANO
MANUEL GOMICIA GIMÉNEZ
LORENA ZAMORANO GIMENO
VANESA MOLTÓ MONCHO
ALBERTO BELDA RIPOLL
Srs. Regidors
JORDI VALENTÍ MARTÍNEZ JUAN
RAÜL LLOPIS I PALMER
MARÍA BACA NICOLÁS
ESTEFANÍA BLANES LEÓN
CRISTIAN SANTIAGO DE JESÚS
NAIARA DAVÓ BERNABÉU
M.ª VICTORIA LLÀCER ANDUIX
ALEIXANDRE SANFRANCISCO GIMÉNEZ
JORGE SEDANO DELGADO
JOSÉ MIGUEL ANTOLÍ VALLS
MARÍA ISABEL SÁNCHEZ MATEOS
LUCÍA GRANADOS ALÓS
RAFAEL JORGE MIRÓ PASCUAL
EDUARDO DANIEL TORMO MATARREDONA
AMALIA PAYÁ ARSÍS
IGNACIO PALMER GONZÁLEZ
ANNA CLIMENT I MONTLLOR
BEGOÑA DOMÉNECH FERRÁNDIZ
MARIO IVORRA TORREGROSA
Secretària
SONIA FERRERO COTS
A la ciutat d’Alcoi, a les 19:05 h del dia 28 de gener de 2019, presidits per l’alcaldepresident, el Sr. Antonio Francés Pérez, es reuneixen a la sala de sessions de la
casa consistorial els senyors regidors esmentats més amunt, membres del Ple de
l’Ajuntament, en primera convocatòria, a la qual han sigut citats prèviament en la
forma legal.
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Hi assisteix la interventora de fons, Núria Aparicio Galbis.
Dóna fe de l’acte la secretària de la corporació, Sonia Ferrero Cots.
El senyor president declara oberta la sessió pública. Se segueix l’ordre del dia amb
els assumptes següents:
1.

Aprovar, si escau, els esborranys de les actes de les sessions de 03-082018 (extraordinària-urgent), de 03-09-2018 (ordinària), de 24-09-2018
(ordinària) i de 20-12-2018 (extraordinària)

Se da cuenta de los borradores de las actas de las sesiones realizadas por el Pleno
el 03-08-2018 (extraordinaria-urgente), el 03-09-2018 (ordinaria), el 24-09-2018
(ordinaria) y el 20-12-2018 (extraordinaria).
Las actas son conformes con lo que se ha tratado y acordado en las sesiones y se
aprueban por unanimidad de los señores asistentes, con los votos a favor de los
concejales de los
grupos municipales PSOE
(9), GUANYAR ALCOI (5),
CIUDADANOS (4), PARTIDO POPULAR (4) y COMPROMIS (3).
2.

Protocol, correspondència i disposicions oficials.

No se’n dona compte de cap assumpte
3.
INTERVENCIÓ I PRESSUPOSTOS
3.1. Dación de cuenta del periodo medio de pago y de las obligaciones previstas en
la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, y cuarto trimestre de 2018.
De conformidad con lo establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales esta Alcaldía da cuenta al Pleno de la
Corporación, en cumplimiento de lo establecido en el art. 4º de dicha Ley del informe de
Intervención sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las
obligaciones de este Ayuntamiento.
Asimismo, tal y como exige la Orden HAP/2105/2012, se da cuenta del detalle del
periodo medio de pago a los proveedores global del periodo correspondiente, cuyo cálculo
se efectúa de acuerdo con la metodología establecida por el R.D. 634/2014, de 25 de julio.
Dicha información deberá publicarse, además, en la página web del Ayuntamiento según
dispone el propio Real Decreto.
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De igual modo, se dará cuenta al órgano competente de la Comunidad Autónoma,
así como al órgano competente del Ministerio de Economía y Hacienda, de conformidad con
lo establecido en el art. 4º, apartado 4º.
El Pleno de la Corporación queda enterado.

3.2.

Aprobación de operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, exp.: 2019/01.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 60.2 del RD. 500/1990, de 20 de abril, se
propone el reconocimiento de créditos como consecuencia de la realización de gastos que
se derivan de ejercicios anteriores. Dicha imputación no causa perjuicio ni limitación alguna
para la realización de las atenciones del ejercicio 2019, con lo cual no es necesaria la
tramitación de expediente de modificación de crédito según indica la Base 22 de Ejecución
del Presupuesto. La propuesta pretende dar cumplimiento al principio de anualidad
presupuestaria, y el principio de devengo establecido en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de
septiembre por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local,
teniendo en cuenta que existe consignación presupuestaria en el Presupuesto Municipal
prorrogado para 2019. Habiendo emitido informe la Intervención Municipal.
Visto el informe de la Intervención, así como el dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Gobernación y Régimen Interno, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los
votos favorables de los concejales del grupo PSOE (9) y la abstención de los concejales de
los grupos GUANYAR ALCOI (5), CIUDADANOS (4), PARTIDO POPULAR (4) y
COMPROMÍS (3), adopta el siguiente acuerdo:
Reconocer los créditos que se señalan en las siguientes relaciones, con imputación a
las partidas presupuestarias correspondientes:

-

Relación C/2018/9999, por un importe total de 255.891,88 €, que empieza con la
operación OPA nº 920180041430, Tercero: SIERRA DURÁN VICENTE JAVIER,
importe: 2.026,75 € y termina con la operación OPA nº 920180041689, Tercero:
DISTRIBUCIONES BATOY, S.L., importe: 189,88 €.

4.
CONTRACTACIÓ
4.1. DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEPOSITADA PER A L'EXECUCIÓ
DEL
CONTRACTE
DE
“GESTIÓ
SERVICI
PÚBLIC
EXPLOTACIÓ
ESTACIONAMENT LIMITAT I CONTROLAT DE VEHICLES - ORA C.712”

Vista la solicitud de fecha 22 de agosto de 2018 y con nº RE 33039,
presentada por la mercantil DORNIER, S.A. con C.I.F. A58369497, de devolución de
la garantía definitiva constituida para responder del Contrato de “Gestión del Servicio
Público Explotación Estacionamiento Limitado y Controlado de Vehículos ORA”. Se
ha instruido el correspondiente expediente y se han emitido los informes preceptivos,
que son favorables.
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De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 2ª de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la competencia como
órgano de contratación respecto de contratos que superen la duración de cuatro
años, corresponde al Pleno.
En atención a lo expuesto, visto el dictamen favorable de la Comisión
Informativa del Gobernanza y Régimen Interno, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría,
con los votos a favor de los concejales de los Grupos Municipales PSOE (9) y
CIUDADANOS (4), el voto en contra de los concejales del Grupo Municipal
COMPROMÍS (3), y la abstención de los concejales de los grupos municipales
GUANYAR ALCOI (5) y PARTIDO POPULAR (4), adopta los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar la devolución de la garantía definitiva constituida mediante
aval, para responder del contrato indicado, por un importe de 60.000 euros, cuyo
contratista es DORNIER, S.A. con C.I.F. A58369497, previa presentación en el
Departamento de Intervención/Tesorería del modelo de declaración responsable
para la retirada y cancelación de aval y autorización para la retirada y cancelación (si
es el caso), que se detalla en la web del Ayuntamiento de Alcoi www.alcoi.org, áreas,
Secretaría y Contratación, perfil del contratante, modelos.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado y a los
Departamentos de Tesorería e Intervención.
5.
PATRIMONI
5.1. CESIÓN LOCAL GENERALITAT VALENCIANA A AJUNTAMENT D’ALCOI - PL.
LES XIQUES, 5
En relación con el expediente 772.01.00052/18 de CESIÓN LOCAL GENERALITAT
VALENCIANA A AJUNTAMENT D’ALCOI - PL. LES XIQUES, 5, que cuenta con los
siguientes antecedentes:

ANTECEDENTES:

 Que la Generalitat Valenciana es propietaria de

un grupo de viviendas y locales,

expte “03/7010-ALCOY 92 viviendas A-85/070”, entre los que se encuentra el que es
objeto de este informe.

 Que el Ayuntamiento solicitó la cesión del referido local con el objeto de establecer
dependencias municipales con fines sociales, asistenciales y de interés público.
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 Que el pasado mes de noviembre por parte del Evha, entidad pública empresarial
adscrita a la Conselleria de Vivienda, Obra Pública y Vertebración del Territorio
remitió una propuesta de contrato de cesión a fin de ser estudiado por este
Ayuntamiento.

 Que las obligaciones que se establece para este

Ayuntamiento serían las

siguientes:

▪

Mantenimiento de los locales en buen estado.

▪

Hacerse cargo de los gastos de mantenimiento y conservación, así como de
los servicios y gastos comunes del inmueble.

▪

La contratación y pago de los servicios de luz, agua, gas y cualquier otro
servicio que afecte al local.

▪

Mantener un seguro de incendios y responsabilidad civil

▪

Hacerse cargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y demás tributos y tasas
del mencionado local.

Del contenido de dicho borrado se INFORMA:

 Se trata de un convenio de cesión en precario de un local para ser destinado a la
instalación de dependencias municipales con fines sociales, asistenciales y de
interés público.

 Que nos hallamos ante una propuesta de convenio de colaboración a suscribir entre
dos Administraciones Públicas en aras a contribuir al interés general que les es
propio, para lo cual le son de aplicación las siguientes normas:

 El art. 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, recoge los principios de coordinación y colaboración de las
Administraciones Públicas consagrado en el artículo 103 de la Constitución.

 El artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, determina que una
de las formas de cooperación entre las administraciones es el convenio, no así la
Ley 9/2017, por la que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, a tenor
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de lo dispuesto en su artículo 6, si bien se aplicará la misma para resolver las
dudas y lagunas que pudieran presentarse (artículo 4).

 Real Decreto Legislativo 781/1986, en sus artículo 111 establece que, las
Entidades Locales podrán concertar los contratos, pactos o condiciones que
tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios al interés público, al
ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración, y deberán
cumplirlos a tenor de los mismos, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas,
en su caso, a favor de dichas entidades.

 La duración del convenio se establece en 5 años, prorrogables tácitamente por
periodos anuales.

 Respecto del impacto económico de esta propuesta de convenio, dado que va a ser
destinado a dependencias de servicios municipales, debe ser asumido al igual que
el resto de dependencias muncipales, y el seguro se englobaría dentro de los
seguros que cubren a este Ayuntamiento.

 El órgano competente para su aprobación es el Ayuntamiento Pleno previo dictamen
de la Comisión Informativa a tenor de los dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda 1 y 2 º, de la Ley de Contratos del Sector Público, ley 9/2017.

Vista la propuesta del concejal de PATRIMONIO, así como el dictamen favorable de
la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno, el Ayuntamiento Pleno, por
mayoría, con los votos a favor de los concejales de los Grupos Políticos PSOE (9),
GUANYAR ALCOI (5), CIUDADANOS (4) y COMPROMÍS (3), y la abstención de los
concejales del Grupo Político PARTIDO POPULAR (4), adopta los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar de cesión del local sito en Alcoy, plaza de les Xiques, número 5,
por parte de la Generalitat Valenciana con el objeto de establecer dependencias
municipales con fines sociales, asistenciales y de interés público, y cuyo tenor literal
se transcribe :
«CONTRATO DE CESIÓN DEL LOCAL SITO EN ALCOY, PLAZA LES XIQUES
Nº5
En Alcoy, a 13 de noviembre de 2018

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 12433253553761567722 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –
http://www.alcoi.org

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

Acta. Ple 28 de gener de 2019

REUNIDOS
-De una parte, DÑA. LAURA SOTO FRANCÉS, en nombre y representación de la
Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, entidad pública empresarial adscrita a la
Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, domiciliada
en Valencia, C/ Vinatea, 14, CP 46001 y C.I.F. Q-4601105-b; como Directora
General nombrada por el Consejo de Dirección de la Entidad en reunión de fecha
23 de julio de 2018, en virtud de poderes otorgados en dicha reunión.
-Y de otra, D. TONI FRANCÉS PÉREZ, alcalde-Presidente del ·Excmo.
Ayuntamiento de Alcoy, en nombre y representación del mismo.
EXPONEN
I.-Que la Generalitat Valenciana es propietaria del grupo de viviendas de
promoción “03/7010-ALCOY 92 VIVIENDAS”, Expediente A-85/070.
II.-Que en citado grupo existe un espacio cerrado en planta baja retrayente a
Plaza Les Xiques n.º 5, que podría ser utilizado como local siempre que cumpla
con la normativa vigente para el uso a que quiera destinarse (Código
0370109013)
III.-Que el Ayuntamiento de Alcoy está interesado en que se le ceda el citado
espacio para establecer en el mismo dependencias destinada a fines sociales,
asistenciales y de interés público.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 194 del Decreto 75/2007, de 18 de mayo,
del Consell, que permite a Evha “proponer al director general competente en
materia de vivienda la cesión temporal de uso de locales sitos en inmuebles de
promoción pública a Ayuntamientos, Asociaciones y otras entidades que lo
soliciten y acrediten suficientemente su destino para fines sociales, asistenciales
o de interés público”, ambas partes, aprobada la cesión por la Dirección General
de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana en virtud de Resolución de
fecha 13 de noviembre de 2018, suscriben el presente acuerdo de cesión de uso,
con arreglo a las siguientes,
ESTIPULACIONES
PRIMERA.-La Generalitat Valenciana, a través de la Entidad Valenciana de
Vivienda y Suelo, cede en precario al Ayuntamiento de Alcoy, que lo acepta, el
uso del espacio cerrado en planta baja descrito en el expositivo II.
SEGUNDA.-El citado espacio será destinado a la instalación de dependencias
municipales con fines sociales, asistenciales y de interés público. En tal sentido,
corresponderá al Ayuntamiento de Alcoy, en tanto cesionario y usuario del local a
ceder, la adecuación y habilitación del espacio y cumplimiento de la normativa de
actividades que corresponda.
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TERCERA.-La cesión será revocada por la sola voluntad de la Entidad Valenciana
de Vivienda y Suelo, como empresa a la que corresponde la gestión y
administración
del patrimonio de Promoción Pública de la Generalitat,
obligándose a avisar al Ayuntamiento con un mes de antelación a la fecha en que
deba dejar libre el inmueble.
CUARTA.-La relación jurídica contempla en este contrato será de 5 años,
prorrogables tácitamente por periodos anuales, si cualquiera de las partes no
comunica a la otra, con un mes de antelación, su deseo de dar por concluido el
contrato.
QUINTA.-Al cesionario se le cede el uso del reciento en las actuales condiciones
físicas, jurídicas y niveles de acabado, que conoce, y así deberá devolverlo como
mínimo cuando finalice la cesión, sin que pueda modificar su configuración y
estado, salvo autorización expresa y por escrito de Evha.
Las instalaciones fijas y permanentes incorporadas al local por el cesionario y las
obras de mejora autorizadas quedarán en beneficio del inmueble sin que aquel
tanga, por tal concepto, derecho a indemnización alguna.
SEXTA.-El cesionario se compromete a mantener el local en buen estado de
conservación, policía e higiene, siendo de su cargo los daños y desperfectos que
pueden ocasionarse en el inmueble.
Además está obligado, cuando sea requerido a dicho fin, a permitir la entrada en
el local a los Técnicos e Inspectores de Evha.
SÉPTIMA.-Serán por cuenta del cesionario los gastos necesarios para el
mantenimiento y conservación del local, así como el costes de los servicios y
gastos comunes del inmueble donde se ubique, la contratación y pago de los
servicios individuales de agua, gas, electricidad y cualquier otro servicio que
afecte al local objeto de cesión, y la suscripción de un seguro de incendios y
responsabilidad civil.
OCTAVA.-También será de cuanta del cesionario el pago del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles y demás tributos y tasas que graven el local cedido, incluida la
tasa de basuras.
Asimismo le corresponderá al cesionario el pago de los impuestos
correspondientes para el acondicionamiento del local y cualquier otro que fuere
necesario para el ejercicio de la actividad que el precarista se proponga llevar a
cabo en el mismo
NOVENA.-Transcurridas 24 horas desde la conclusión de la presente cesión
conforme a la estipulación tercera sin que el cesionario haya abandonado el local
en perfecto estado, serán de su cuenta los daños y perjuicios que con su mora se
causen, sin perjuicio de la reserva por parte de la propiedad del ejercicio de las
acciones que son de competencia.
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Conforme a lo dispuesto en la Ley 15/99 sobre Protección de Datos de Carácter
Personal, los comparecientes quedan informados y aceptan la incorporación de
sus datos a los ficheros automatizados de carácter personal existentes en la
Evha, así como de su derecho de oposición, acceso a ellos, rectificación o
cancelación de los mismos.
En prueba de conformidad con cuanto antecede, se otorga y firma esta cesión en
ejemplar duplicado a un único efecto en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.»
Segundo.- Autorizar al Alcalde o a quien legalmente le sustituya para la firma del
convenio y de cuantos documentos sean necesarios en orden a la ejecución del
anterior acuerdo.

6.
PERSONAL
6.1. Méritos específicos puesto de Tesorero
Visto el concurso ordinario de 2019 previsto para la provisión de puestos reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional vacantes en el
ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.
Resultando que este Ayuntamiento tiene vacante en la actualidad el puesto de Tesorero,
existiendo intención de participar en el mencionado concurso ordinario.
Visto el art. 38.1 del Decreto 32/2013, de 8 de febrero, del Consell, por el que se regula el
régimen jurídico del personal funcionario con habilitación de carácter estatal en el ámbito
territorial de la Comunitat Valenciana, que establece que los méritos específicos, que se
acreditarán por los medios que establezca la convocatoria, formarán parte de la relación de
puestos de trabajo de la entidad local correspondiente, o, en su defecto, deberán estar
aprobados por acuerdo del pleno de la corporación local.
Vista la circular emitida al respecto por la Subdirección General de Administración Local.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno,
el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de sus asistentes, con los votos a favor de los
concejales de los grupos políticos PSOE (9), GUANYAR ALCOI (5), CIUDADANOS (4),
PARTIDO POPULAR (4) y COMPROMÍS (3), adopta el siguiente acuerdo:
Único.- Aprobar los siguientes méritos específicos para la provisión del puesto de Tesorero
del Ayuntamiento de Alcoy, reservado a funcionarios de Administración Local con
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habilitación de carácter nacional vacantes en el ámbito territorial de la Comunitat
Valenciana:



por estar en posesión del título de conocimiento del idioma valenciano de nivel medio
(C1): 1,50 puntos



por estar en posesión del título de conocimiento del idioma valenciano de nivel
elemental (B1/B2): 0,50 puntos

Sólo se valorará la titulación más alta de las mencionadas.

7.
GOVERN MUNICIPAL
7.1. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia des de la número 4755 fins a la
número 5122 del període 2018 i des de la número 1 fins a la número 177 del
període 2019.

De conformidad con el artículo 42 del vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta a la
Corporación de todas las resoluciones de la Alcaldía adoptadas durante las
siguientes fechas:


Del 7 de diciembre de 2018, núm. 4755, al 28 de diciembre de 2018, núm.
5122.



Del 2 de enero de 2019, núm 1, al 17 de enero de 2019, núm. 177.
El Pleno de la Corporación queda enterado.

7.2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONTRA LA SOLEDAT NO VOLGUDA

La senyora Doménech, llig la següent Declaració Institucional:
«La soledat no volguda pot tindre un efecte devastador en la salut, el benestar i la
qualitat de vida de les persones grans. Pot causar un desordre de la son, fatiga,
malalties coronàries, problemes nutricionals, etc.
Els processos de pèrdues, a més, es donen especialment durant la vellesa i les
dificultats d’adaptació davant aquesta situació poden provocar un sentiment
incrementat de solitud.
Les estadístiques són tossudes, a Ourense, ciutat amb quasi el doble d’habitants
que Alcoi, 18.410 persones majors de 65 anys viuen soles, però també hi ha casos –
cada vegada més- de persones joves (29.735, dada en conjunt) que ho trien com a
opció personal. En el cas dels majors, persones que en el declinar personal i físic
s'han quedat vidus/es i no els queda una altra. La mort els sorprèn a casa, sense
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temps ni forces ja per a demanar ajuda. I és que els canvis en l'estructura familiar
són inapel·lables: la mobilitat laboral, incorporació de la dona al treball, l'emigració
com a constant han provocat una fotografia previsible però a la qual ningú s'ha
avançat a fixar. A això cal unir el desig d'independència i autonomia personal pel
qual lluiten totes les persones, així fins a l'últim sospir, moment que pot provocar una
important resistència, fins i tot amb les capacitats minvades.
Davant d’aquesta situació que és generalitzada al continent Europeu, Regne Unit ha
fet el primer pas en el món. Ha decidit crear un departament d'Estat per a lluitar
contra la soledat, que només en aquell país afecta nou milions de britànics. Ací, les
administracions d'algunes ciutats de l’Estat aborden la solitud no volguda de les
persones grans involucrant-hi tota la comunitat, i creant una xarxa sensible i
respectuosa a partir de la qual les persones grans podran tornar-se a vincular a la
vida col·lectiva.
A Barcelona, l’ajuntament, ha posat en marxa un projecte comunitari impulsat per
Serveis Socials per pal·liar els efectes de la solitud no volguda i previndre situacions
de risc de les persones grans. Treballem conjuntament amb els veïns i veïnes,
comerços, farmàcies, persones voluntàries, entitats i equipaments, amb l’objectiu de
transformar els barris en comunitats humanes, segures, participatives i solidàries.
Aquest projecte s’articula mitjançant la creació d’una xarxa de barri que compta amb
diversos espais de participació. La base d’aquesta xarxa la formen els informadors,
veïns i veïnes, comerços i farmàcies del barri que, amb una mirada sensible i
respectuosa, estan atents a la dinàmica diària de les persones grans del seu entorn i
si detecten algun canvi important, es posen en contacte amb una Plataforma de
seguiment. En aquesta detecció s’impliquen també els centres de salut del barri.
Un cop informats, des de Serveis Socials es valora si cal intervindre o no. Per pal·liar
el sentiment de solitud d’aquestes persones, els voluntaris i voluntàries de la
Plataforma de seguiment telefònic del projecte les telefonen de forma periòdica i hi
estableixen una relació de confiança, que serà un primer pas per promoure la seua
vinculació al territori. Aquesta tasca es complementa amb la coordinació entre
diferents recursos i entitats (AAVV, centres cívics, entitats de voluntariat, etc.) i amb
la creació de noves iniciatives comunitàries que contribuïsquen a la inclusió de les
persones grans al seu entorn més proper.
A la nostra ciutat, en dades del 2017, hi trobem 15.644 persones de més de 60 anys,
població més que suficient perquè comencem preocupar-nos per la incidència de la
solitud a Alcoi. La nostra responsabilitat com a polítics és estar a l’aguait de la
millora de la qualitat de vida dels nostres veïns i anar adaptant els nostres serveis a
les necessitats de la vida actual de les alcoianes i els alcoians.
És per tot això que el ple de l’Ajuntament d’Alcoi MANIFESTA:
Primer: Que l’Ajuntament d’Alcoi impulse la redacció d’un estudi de l’afecció de la
solitud incorporant aspectes com la perspectiva de genere als diferents grups d’edat
a la nostra ciutat.
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Segon: Que l’Ajuntament d’Alcoi impulse un protocol d’atenció a les persones
majors afectades de solitud per a Benestar Social, Policia Municipal i per als
diferents departaments que puguen tindre vinculació en l’atenció a les esmentades
persones afectades.
Tercer: Que l’Ajuntament d’Alcoi impulse mesures per reduir l’impacte de la solitud
als sectors més sensibles de la societat alcoiana i si cal inicie la creació de projectes
al respecte.
Quart: Elaboració d’una campanya municipal anual per a la prevenció dels efectes
negatius de la soledat als nostres habitats.»

7.3. Compromís – Prec Memorial Homenatge

Llig el prec el senyor Ivorra:
«El passat nou de gener, és la data on es commemora un fet molt important per a la
nostra ciutat, enguany fa 311 anys les tropes filipistes ocuparen Alcoi, comandades
pel Coronel Mahoní. Hi hagué saquejos, detencions, execucions, ... Va ser l’inici d’un
llarg camí d’humiliacions i penúries imposades pels vencedors.
A la fi d'abril esdevé la derrota de l'Arxiduc en la Batalla d'Almansa, prolegomen del
final del poder dels austracistes. El principi del fi, arriba amb la derrota a Almansa el
25 d’abril de 1707. El 27 d'abril es rendeix València, Alcoi envia tropes i socors a
Xàtiva, Cocentaina, Muro i Gandia. Alcoi conscient d'això i de les conseqüències que
tenia la derrota, recompon les muralles.
Com que no vàrem poder parar l'avanç de les tropes de Felip V al port d'Albaida, el
16 de juny de 1707, se situaren davant les muralles d'Alcoi. La guerra estava servida
a les portes de la Vila. El Coronel Mahoni ens envia una carta obligant-nos a
sotmetre's a l'autoritat del Felip V. Dins del contingut de la missiva s'atenia el
lliurament incondicional o en cas contrari pagarien amb les seues vides i hisendes.
El Consell amb l’esperança d’aconseguir temps, contesta l'epístola manifestant que
necessita huit dies per a una resposta definitiva. Mentrestant, es reordenen les
defenses de la vila i s'envia un emissari perquè obtinga l'opinió del general Basset.
Per altra banda el Consell de la Vila, preocupat per la seguretat dels seus habitants
demana a les dones que isquen de la Vila, suposant que podia estar a prop un
cércol o setge.
Basset contesta que es resistisca fins a l'últim alé que enviarà socors. Altea,
Bocairent i Cocentaina se solidaritzen amb Alcoi. Arriben socors d'Altea, Relleu i el
Castell de Guadalest.
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El Consell General del dia 22 de juny seria l'últim que se celebrarà, sent l'últim on es
van escriure les actes en valencià, dia perquè de gran importància per a Alcoi i els
alcoians. En les actes de la reunió de la Junta d'Electes per a assumptes militars es
diu “en el dia de hui la Vila es troba sense cap socors i en un grandíssim perill de no
poder oferir cap resistència”. Havien marxat a altres places els socors vinguts de
fora.
En el Consell del 22 s'opta per capitular davant les tropes borbòniques, sol·licitant-se
per a la rendició de la vila les següents propostes: Respecte a l'organització
municipal, Conservació dels béns comunals, i Respecte a la vida i la hisenda dels
habitants d'Alcoi.
S'intenta la negociació a Xàtiva però no s'arriba a cap acord. És molt possible que el
motiu fóra perquè la redacció dels Decrets de Nova Planta ja estava preparada per a
la seua promulgació el dia 29.
Davant aquesta situació va tindre lloc el primer setge durant novembre de 1707. Tot
indica que Alcoi es va defensar de forma heroica, repel·lint els impulsos de les tropes
borbòniques, durant sis dies. Atés que no van poder entrar a la població es van
retirar. La resta del mes de novembre i desembre va ser relativament tranquil,
dedicat a la reparació dels murs que havien quedat malparats per la força de les
bateries enemigues.
A primers de gener es torna al combat, ara més intens, sense descans, heroic,
durant huit dies. El 9 de gener de 1708, tot va acabar, o va començar segons es
mire, amb aquesta guerra que va determinar el canvi de les estructures d'un regne
amb la perduda de Furs, llibertats i cultura.
A Alcoi sols hi ha un carrer que recorda aquests fets ocorreguts a la nostra ciutat. Un
carrer dedicat al cap dels voluntaris Francesc Perera, i no hi ha res que recorde, que
done valor a tots els alcoians i alcoianes que aquells dies, van morir per defensar els
nostres furs i les llibertats valencianes.
És per això que des de Compromís fem els següents precs:
Prec


Que l’Ajuntament d’Alcoi impulse la realització d’un memorial o monument i
homenatge per reconéixer aquelles persones que van morir per defensar a
Alcoi en la Guerra de Succesió.»
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Sr. Llopis: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona vesprada a totes i a tots. Bé, jo seré
més curt que l'exposició que ha fet vosté.
Acceptem el prec i, el que anem a fer ara és estudiar i consensuar quin tipus d’acte o
de monument podem dedicar a tots aquests alcoians, d’acord? Però l’acceptem.
Sr. Ivorra: Moltes gràcies per acceptar el prec. Sí que li voldria recomanar, no sé si
ho sap, en els llibres consta, que el general Corbí, que era qui va manar les forces,
que va manar enforcar Francesc Perera i el va deixar exposat públicament empalat a
la plaça Ramón y Cajal de la ciutat, la que coneixem ara mateix. I sí que seria un fet
important que eixe memorial, eixe homenatge a les persones, als alcoians que van
defensar la ciutat, poguera estar en el lloc on les tropes, en eixe cas el general
Corbí, va exposar públicament la mort del general. Gràcies.
Sr. Llopis: Ho estudiarem.
7.4. Compromís –Prec: premis Bon Govern
Llig el prec el Sr. Ivorra:
«Fa més d’un any presentàrem un prec, aprovat pel govern, amb la voluntat que el
govern de la nostra ciutat presentara candidatura pels Premis Bon Govern de la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Ens presentàrem i malauradament
no se’ns valorà o no aplegàrem als estàndards del bon govern.
La FVMP ha posat en marxa per segona vegada els Premis al Bon Govern. Com ja
indicàrem aquests guardons tenen com a objectiu prioritari promoure la qualitat de
les polítiques públiques en l'àmbit local i són una bona plataforma per fer visible les
polítiques que fomenten la igualtat i integració de les persones, la necessitat
d’aprofundir en les llibertats públiques, les reformes democràtiques i els valors
socials als nostres municipis.
Per a Compromís és important que des de governs progressistes, com és el govern
del sr. Toni Francés, es faça palesa la tasca que s'està fent per desmarcar-se de les
polítiques regressives i fosques del passat, verificant comparativament el nivell
assolit.
PREC
Sol·licitem que es realitzen els tràmits escaients per participar en l’esmentat premi i
d’aquesta forma valorar el nivell de Bon Govern que tenim els alcoians.»

Sra. Baca: Gràcies. Bona vesprada a totes i a tots.
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Doncs bé, clar que li acceptem aquest prec. De fet, ja estem treballant en això.
Anem a presentar tres projectes. També vull dir que no guanyar el premi no significa
que no fem bones pràctiques, però bé, això...
Anem a presentar: la campanya de vint-i-un dies Alcoi com viu, el projecte de
digitalització de la biblioteca Vivia i el projecte d’educació per a la participació. És un
màxim de tres projectes els que ens deixen presentar. I, bé, tenim fins al dia 31 per a
fer la sol·licitud. I ja us direm.
Sr. Ivorra: Moltes gràcies per acceptar el prec. Pensem que el fet de participar en
estos certàmens, en estos premis, no indica si no guanyem que no estiguem fent un
bon ús; però sí que indica el nivell de qualitat dels que estem fent. I és una manera
d'aprofundir i millorar els aspectes del govern i de transparència que es poden portar
als nostres ajuntaments i, aleshores, pensem que és una bona ferramenta, com ja
he dit, per millorar la nostra qualitat. Aleshores, endavant i molt bé. Gràcies.
Sr. Alcalde: No, que estava comentant-me com a exemple. L’any passat vam
presentar un dels projectes pilot, que era el de primera infància-adolescència. No el
vam guanyar però després, UNICEF va fer una menció especial com a millor
projecte de tot Espanya. És a dir, que els concursos són el que tenen.
7.5. Compromís –Prec: Estudi ubicació contenidors
Llig el prec la Sra. Doménech:
«A Compromís estem preocupats per les possibles repercussions de l’ona d’incendis
als contenidors de la nostra ciutat. Per desgràcia aquests incendis han provocat
greus molèsties als veïns de les zones properes als contenidors afectats. Aquests,
s’enfronten no sols a la preocupació del fet que aquests focs puguen afectar els seus
habitatges i automòbils, també pateixen per interrupcions en el subministrament de
serveis bàsics com, electricitat, internet, telefonia, ... Fins i tot, a hores d’ara encara
hi han veïns que no tenen restablit el servei telefònic després que un dels
contenidors cremats afectara el cablejat.
En alguns casos els contenidors estan molt prop d’arbres o balcons d’edificis a
carrer estrets i davant d’un incendi provocat, com els que estem patint últimament,
els danys produïts poden arribar a ser importants o estendre's als edificis del voltant,
provocant danys materials i personals.
Som coneixedors de la gran dificultat que existeix per aconseguir trobar a aquell o
aquelles persones responsables d’aquests actes vandàlics que ens tenen tan
preocupats, i l’esforç que està realitzant el govern per arribar a resoldre el problema.
Davant aquestes dificultats no sols cal buscar als culpables, la tasca d’aquest
Ajuntament també ha de ser previndre i minimitzar els danys de cara a possibles
incendis de contenidors.
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Pensem que una bona manera de previndre i minimitzar danys, és estudiar les
ubicacions dels contenidors i reubicar-los si fóra necessari.
PREC
Sol·licitem que es realitzen els estudis necessaris per a valorar la reubicació dels
contenidors de la ciutat per canviar aquells que puguen provocar danys al seu
voltant i més concretament als habitatges i als serveis bàsics.»

Sr. Martínez: Moltes gràcies. Molt bona nit a tots.
Per una part vull comentar-los que ja la setmana passada teníem tancada una reunió
amb l’associació de veïns per tractar este tema. Anem a plantejar-los una reubicació
d’alguns contenidors. El que volem és que siguen les associacions de veïns les que
siguen també un poc les que ens ajuden a decidir on posar-los, no? Perquè, en
alguns casos, quan es canvia un contenidor de lloc sempre hi ha algun col·lectiu
beneficiat i un col·lectiu perjudicat, no? Demà hem quedat, si no m’equivoque, amb
l’associació de veïns, per anar ja recol·locant tota està sèrie de contenidors, i
buscant la zona que siga menys perillosa perquè hi estiguen.
Sra. Doménech: Entenc que ens aprova el prec, no? Sent així, ja sap que, per
desgràcia, la nostra ciutat i..., a banda els incívics... I li agraïsc que ens aprove el
prec perquè, malauradament quan aquest fet es du a terme no sols es crema el
contenidor de residus sinó que, a més, si està davall d’una façana, crema els cables
de llum, fibra i telefonia. I amb tot el perill que comporta per a tots els veïns, i les
molèsties que ocasiona el fet en si, perquè deixa sense subministrament les
persones que viuen en el domicili afectat. Per tant, li ho agraïm. I esperem que
aquests desperfectes que hi ha hagut, que han estat ocasionats pels fets vandàlics,
estiguen ja solucionats, perquè la setmana passada encara no estaven arreglats.
Vosté en sap alguna cosa?
Sr. Martínez: Sí, per una part del que li tocava a l’Ajuntament, que era posar en el...
Bé... Quan es van cremar els contenidors de les distintes zones, el quitrà que queda
baix és el que s'espatla, i això és el que hem de fer nosaltres. I en el tema del
cablejat telefònic, estem en contacte amb l’empresa. Cal dir també que és una
empresa particular, que és la que dóna el servei, i que recompondrà el servei com
més prompte millor.
7.6. Compromís –Prec: Escletxes mur pontó Sant Jaume-plaça Emili Sala
Llig el prec la Sra. Doménech:
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«Hem observat que al mur que hi ha al finalitzar el pont de Sant Jaume, a la part
dreta (sentit del trànsit) hi ha unes escletxes que recorren el mur, arribant fins i tot a
deixar passar la llum.
Aquest mur dóna a una plaça transitada, amb un centre formatiu, l’Escola Superior
d’Art d’Alcoi, l’edifici i oficines de correus, la residència de majors Emili Sala, el
centre Tecnològic Aitex i diferents locals d'hostaleria prou transitats. Per tant hem de
ser conscients que aquesta plaça té un volum considerable de vianants.
Aleshores pensem que una estructura amb aquestes condicions deficients, que
puguen afectar a la seua estabilitat, fa perillar la seguretat d’aquelles persones que
per allí transiten.

PREC
Sol·licitem que es realitzen les comunicacions necessàries als propietaris, si és el
cas, d’aquest mur per iniciar la seua reparació com més aviat millor per a evitar
desperfectes i accidents tant personals com materials. I si no es localitzen, actuar
d’urgència per la perillositat que pot generar.»

Sr. Martínez: Res, acceptem el prec. Hem de vore el tema de la propietat de la qual
parlen vostés, si és particular, per fer-ne el seguiment. I, sobretot, el que estem fent
ja en els últims mesos és intentar fer un seguiment en tot el llit del riu per anar
sabent en quin estat es troba i poder fer un manteniment a llarg termini.
Sra. Doménech: Gràcies, senyor Martínez, per acceptar el prec. Així mateix, vaig a
dir-li una cosa. Al voltant no hi ha papereres, no sé si vosté ho sap, i la gent que
arreplega els excrements de les mascotes les tira darrere d’aquest mur, que hi ha
una espècie de muntijol ple de bosses d’excrements del mateix color. Supose que
deuen ser del mateix veí. Li demane al regidor que ho tinga en compte, perquè és
que fa fatal quan traus el cap. Moltes gràcies.
Sr. Martínez: El què no sé si he de posar papereres, perquè que un ho tire darrere
d’un solar..., és que jo crec que el civisme que té és zero. Li és igual tindre una
paperera allí que tindre un contenidor. O intentar buscar qui és el qur ho fa, que és
prou més complicat. Bé, hi posarem papereres.
7.7. Compromís –Pregunta: Antena de Barxell
Llig la pregunta el Sr. Ivorra:
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«El 26 d’octubre l’Ajuntament va concedir la llicència d’obres d'instal·lació de l’antena
de telefonia de la zona de Barxell, zona que acumula anys patint problemes amb les
comunicacions telefòniques, i que afecta el servei d'emergències en aquella zona.
Per tot açò, presentem les següents:
PREGUNTES


En quin punt es troben les obres d’instal·lació de l’antena?



Quin temps estima necessari per a la posada en funcionament d’aquest
servei?»

Sr. Gomicia: Senyor alcalde, bona vesprada a tots.
No ha canviat la planificació que hi havia. En estos moments ja estan instal·lades les
antenes i únicament falten els permisos del ministeri. La planificació que tenia
Telefònica era la sisena setmana de l'any, o siga, la primera de febrer, i amb això
estem. I, si no passa res, serà la primera setmana de febrer.
No passa res perquè no depén de nosaltres.

7.8. GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI - PREGUNTA I PREC: DECLARACIÓ
INFORMATIVA PER GASTOS EN GUARDERIES O CENTRES DE EDUCACIÓ
INFANTIL AUTORITZATS

La Sra. Llàcer llig la següent pregunta:
«La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018,
modifica la redacció de l'article 81 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les Lleis dels
Imposts de societats, sobre la Renda dels no Residents i sobre el Patrimoni.
D'acord amb aquesta modificació, l'apartat 2 de l'article 81 preveu que l'import de la
deducció per maternitat es puga incrementar fins a 1.000 euros addicionals quan el
contribuent que tinga dret a la mateixa haguera satisfet en el període impositiu
despeses per la custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres
d'educació infantil autoritzats.
Aquesta declaració informativa per despeses en guarderies o centre d'educació
infantil autoritzats -model 233- han de presentar-la EXCLUSIVAMENT, les
guarderies o centres d'educació infantil autoritzats, no els progenitors, que sí que
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hauran d'emplenar les caselles corresponents d'aquesta nova deducció en la seua
declaració de la renda.
Aquesta informació està arribant, si arriba, incompleta a les famílies creant molts
dubtes i confusió que poden perjudicar a les famílies que tinguen dret a eixa ajuda.
Com que EXCEPCIONALMENT, per a 2018, el termini de presentació serà el
comprés entre l'1 de gener i el 15 de febrer de 2019 preguntem:
La presentació del model 233 que han de presentar les escoletes:
Serà enviat individualment des de cada centre? O es centralitzarà aquesta
presentació del model 233 des de l'Ajuntament?»
Sr. Belda: Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tots o bona vesprada.
Sí, de moment el que va a fer-se, perquè ha sigut esta setmana l’última, en què ens
han dit com havíem de fer-ho, perquè ací hi ha dos... estan les guarderies que estan
autoritzades, que van a fer-ho d’una manera, però els ajuntaments que tenim
escoletes municipals anem a fer-ho d’una altra. Fins a esta última setmana no hem
pogut saber com anàvem a fer-ho exactament nosaltres, però ja estan els
departaments, tant de Tributs com d’Educació, en marxa, perquè com va a fer-se...,
és que va a col·locar-se directament per part de l’Ajuntament el model 233, de
manera que les famílies no hauran de fer absolutament res.
Com ho hem sabut esta setmana, evidentment informarem les famílies. Ja esta
setmana es va donar l’ordre perquè avisaren les famílies de com anava a fer-se,
perquè no tingueren cap dubte, però serà l’Ajuntament el que col·locarà eixes
despeses durant l’any 2018 d’escoletes, i les famílies no hauran de fer res.
Sra. Llàcer: D’acord, gràcies. De totes... bé, si vol, li llig el prec, i després li ho
enllace.
La senyora Llàcer llig el prec següent:
«PREC
Demanem que des de l'Ajuntament s'informe d'aquesta modificació a les famílies
usuàries de guarderies o centres d'educació infantil autoritzats perquè puguen
obtenir la informació completa d’una font oficial descartant els missatges inexactes o
que provoquen confusions que està circulant i poder així beneficiar-se d'aquesta
deducció si correspon.»

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 12433253553761567722 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –
http://www.alcoi.org

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

Acta. Ple 28 de gener de 2019

Li ho comente açò perquè... o siga, una cosa és posar la informació que està dient
vosté, però sí que és cert que les famílies han de marcar la casella quan facen la
seua declaració. O siga, que sí que demanaríem que s’explicara bé, perquè moltes
famílies es pensen que han de fer... que han de presentar... No sé si m’he explicat el
que vull dir-li.
Sr. Belda: Sí, però jo crec que en l’esborrany directament ja eixirà. És a dir, que
Hisenda ja tindrà les dades i eixa deducció directament li apareixerà, com li apareix
la d’aportació a una entitat social o alguna cosa així. És a dir, que no hauran de
marcar res, entenc jo. De tota manera ―Sr. Llàcer: Sí, sí que s’ha de marcar.―
podem dir a les famílies que s’omplirà, que ho tindran i que..., recordar-los, però al
final recordar-los com han de fer la declaració de la renda. Jo entenc que apareixerà
directament; però bé, no és problema. Però que tampoc no hem pogut avisar abans
perquè tampoc nosaltres fins a esta última setmana no hem sabut exactament com
havíem de fer-ho.
Sr. Alcalde: De tota manera, i en clau. Igual que a les entitats socials que els fas un
donatiu, després t’envien un certificat perquè l’inclogues en la declaració de la renda,
encara que aparega en l’esborrany. Com que pot haver-hi algun contribuent que no
utilitze l’esborrany, perquè està en un altre tipus de declaració, doncs es genera eixe
esborrany, que això no costa res des del Departament, i s’envia per carta a tots els
usuaris.
Sra. Llàcer: D’acord, simplement això. Gràcies per acceptar-ho perquè estava
creant-se molta confusió, potser per la tardança de la informació. Però ja està,
gràcies.
7.9. GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI - PREC: ADEQUACIÓ INTEGRAL ZONA C/
SANT PANCRAÇ
El Sr. Santiago llig el següent prec:

«En setembre de 2018 des de Guanyar Alcoi fèiem arribar les queixes de veïns i
veïnes del carrer Sant Pancraç, assenyalant distintes deficiències al llarg del carrer
en quant a seguretat, accessibilitat o necessitat de comptar amb contenidors de
vidre i cartó. Al mateix temps, demanàvem que es solucionara aquesta situació amb
la voluntat d'evitar que els veïns i veïnes del C/ Sant Pancraç es pogueren sentir
relativament abandonades. I a dia d'avui, tot continua igual.
Cal recordar, que el manteniment i millora de la ciutat és una de les obligacions de
les administracions locals cap a la seva ciutadania. És per això, que l’Ajuntament ha
de donar resposta i facilitar el dia a dia dels veïns i veïnes d’Alcoi.
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I des de Guanyar Alcoi entenem que es fa necessària una adequació integral de la
zona per a millorar l'accessibilitat, la seguretat i crear un carrer Sant Pancraç més
grat. Perquè és important fer costat a les reivindicacions dels veïns i veïnes i millorar
la qualitat de vida de la gent que viu a la zona.
Per aquest motiu des de Guanyar Alcoi realitzem el següent prec:
Realitzar una adequació integral a la zona del carrer Sant Pancraç en base a:
Adequar el pas de vianants que existeix actualment des del final del carrer Sant
Pancraç fins al pont de Fernando Reig.
Fer una actuació perquè els veïns i veïnes d'aquesta zona puguen travessar el carrer
(C/ Alacant) de forma accessible i propera ja que actualment si volen accedir des de
la part baixa del carrer cap a Santa Rosa han de caminar uns 600 metres cap a baix
per trobar un pas de vianants a la carretera d'Alacant, a la Beniata, o pujar fins a la
passarel·la per després tornar a baixar.
Requerir la instal·lació de contenidors de cartró i vidre perquè els veïns puguen
reciclar en aquesta zona. Actualment sols hi ha dos contenidors al final del carrer
Sant Pancraç, amb l'encreuament amb la Beniata (C/ Alacant), un de resta i altre
d'envasos.
Asfaltar la part baixa del C/ Sant Pancraç que connecta amb la N-340 perquè es
troba en males condicions.»

Sr. Martínez: Moltes gràcies. Bé, en este prec, que hi ha quatre distints, podria dir-li
que li l’acceptem; però també puc dir-li que en alguns casos serà complicat.
Quan parla vosté d’adequar el pas de vianants que existeix actualment des del final
de carrer Sant Pancraç fins al pont de Fernando Reig, cal recordar que estem
parlant d’una carretera nacional que té una sèrie de mesures i una sèrie de
situacions d’accessibilitat, d’amplària de voreres d’emergència, que ara per ara no
regulem nosaltres i que vénen imposades per la mateixa llei. Esperem que algun dia
tinguem cedida la carretera i es convertisca en un vial urbà, i no en un vial interurbà.
En el cas que parla vosté de la següent, estem parlant també del mateix. En el
segon punt que és fer una actuació perquè els veïns i veïnes d’aquesta zona puguen
travessar el carrer Alacant de forma accessible i propera, ja que actualment han
d’anar..., seria la construcció d’un pas, imagine, que a l’altura... com el que hi ha
davant del que era l’antiga fàbrica de Mirofret; però que també dependrà d’una sèrie
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de projectes i d’una sèrie de qüestions que són més complicades, mentre siga
carretera nacional.
Sobre la instal·lació de contenidors de cartó i vidre. En este cas els contenidors de
cartó i vidre que estan en eixes zones, teòricament són per a zona més industrial.
Hem intentat fer desaparèixer de zona industrial; perquè al final es convertien en
abocadors. De tota manera, si hi ha necessitats, els hi tornarem a instal·lar.
Probablement no en eixe punt, sinó un poc més amunt perquè pogueren accedir els
veïns.
I, l’asfalt de la part baixa de Sant Pancraç, eixe sí que el podem fer, i de fet el farem
atenent al prec que vostés han fet.
Sr. Santiago: Valorem positivament el que ens acabes de comentar, perquè
entenem que eixa zona necessita sobretot una adequació integral. Sabem les
dificultats que hi ha. Jo no sé fins a quin punt es podria demanar permís al Ministeri
per a poder..., jo no sé si fer un pont, que jo sé que en el seu dia crec que hi havia
un projecte que estava valorat en 50.000 euros, potser sobre això?... ―Sr.
Martínez: 50.000 euros, de segur que no― Bé, no... jo recorde... bé jo crec que sí
que hi havia una estimació de 50.000 euros per a això. No sé si per a fer el pont, o
per adequar... Bé, de tota manera, una altra possibilitat seria la construcció o posar
un semàfor per als vianants, que segurament també li ho facilitaria a la gent. Jo no
sé si es pot fer o no, però es podria consultar això. Sí, està la revolta un poquet més
amunt, seria intentar fer-ho... bé, i que hi haguera la visibilitat suficient perquè
pogueren parar. A vore, les prioritats són, sobretot, adequar la carretera en la part
baixa, perquè hi ha uns clots molt grans i és necessari. El tema dels contenidors,
doncs si no és a la part baixa i és a la part alta, seria convenient informar també els
veïns i veïnes perquè en tingueren constància. I, respecte de les altres propostes,
doncs intentar poder estudiar quina pot ser la millor proposta. Si no és fent algun
tipus de pont i pot ser fent algun semàfor per a vianants..., doncs jo crec que això
facilitaria prou la vida de la gent d’eixa zona. Gràcies.
7.10. GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS. RUEGO: EDIFICIO EN RUINAS DE LA CALLE
PINTOR CASANOVA.
El Sr. Sedano lee el siguiente ruego:

«En la intersección entre la calle San Blay con Pintor Casanova existe un edificio
aislado en ruinas desde hace mucho tiempo, cuyo perímetro fue vallado en su
totalidad, en previsión de evitar el peligro evidente que hace tiempo denota el
mencionado edificio.
Actualmente la imagen de de la zona colindante del edificio así como el propio
edificio se ha convertido en un vertedero ilegal repleto de matorrales de gran altura y
ha desaparecido, literalmente, la puerta de acceso por la C/ San Blay. Todo ello
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aumenta el peligro no sólo de que se ocupe el edificio sino que puedan acceder a él
niños jugando ya que han desaparecido las vallas que prohibían el acceso por la c/
San Blay.
Al mismo tiempo recalcar que el edificio se encuentra en plena ruta museística de
nuestro centro histórico, así como próximo a los nuevos juzgados. En resumen, se
trata de una zona muy transitada y, por tanto, esta penosa imagen denigra, desde
hace mucho tiempo, el mismísimo corazón de nuestro Centro Histórico.
Es por todo lo expuesto que, desde Ciudadanos, presentamos el siguiente RUEGO:
Que siendo conscientes que la propiedad del edificio actualmente debe ser,
posiblemente, privada; consideramos que el Gobierno Municipal debe actuar
urgentemente y con todos los instrumentos legales, para cortar de raíz, tanto el
peligro real de que pueda ocurrir alguna desgracia física, como por la denigrante
imagen de suciedad y matorrales que proyecta esta zona concreta en pleno corazón
de la ciudad.»
Sr. Gomicia: Bona vesprada una altra volta.
A vore, en el prec comenta con todos los intrumentos legales. Precisament la
legalitat és el que ha impedit que este expedient fóra més ràpid del que tots volem,
no únicament Ciutadans. I m’explique. Este expedient s’obri en 2016. En aquell
moment el propietari era una entitat bancària, financera. I, quan pràcticament
l’expedient estava a punt de finalitzar-se i sí que hi havia un cert acord amb l’entitat
financera, és adquirit per una empresa de Màlaga. En este procés, quan s’ha volgut
contactar amb esta empresa de Màlaga, mai no ha pogut el Departament
d’Urbanisme. De tal manera que, cada vegada que hem hagut de fer una notificació
ha sigut a través de l’Ajuntament de Màlaga, amb una nota d’Alcaldia. Això ha
dificultat el procés, i ha allargat el procés més del que nosaltres volem. De tota
manera, en el mes de novembre es va aprovar la llicència del projecte de
rehabilitació de l’edifici. I dic rehabilitació perquè és un edifici catalogat, i els edificis
catalogats a la ciutat d’Alcoi no poden enderrocar-se únicament, han de rehabilitarse i, si hi ha un enderroc, ha de tornar a construir-se. El projecte de rehabilitació, que
torne a dir està aprovat en el mes de novembre, està fet per un arquitecte d’Alcoi per
un valor de 300.000 euros, de més de 300.000 euros. De tal manera que en eixe
punt estem i en eixe punt de pressió estem amb l’empresa de Màlaga. Com que des
del mes de novembre fins ara, no teníem notificació i no hem pogut entrar en
contacte amb ells, se’ls ha tornat a enviar un edicte que finalitza esta setmana,
aquesta mateixa setmana, un edicte a l’Ajuntament de Màlaga. I si l’empresa no es
posa en contacte amb el Departament d’Urbanisme, la setmana que ve ja comencen
amb la primera fase de multes coercitives. Multa coercitiva que serà d’un valor de
2.000 euros.
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Entenem que l’empresa sí que té una voluntat de construir, perquè ha pagat un
projecte de rehabilitació; però com que encara no s’ha produït, anem a pressionar
amb eixa multa.
Sí que és cert també que, reunits amb el Departament d’IGS, anem a fer una
protecció exterior de tot l’edifici..., però que no serà de fer-ho com és ara, sinó que
serà d’obra per a impedir que la gent hi puga entrar i puga existir algun risc.
I eixa és la situació actual d’este edifici.
Sr. Sedano: Moltes gràcies. Va a posar-se una tanca perimetral, és el que he entés,
no?
Sr. Gomicia: Un mur perimetral.
Sr. Sedano: Un mur perimetral. Jo, estes coses, a voltes dius: bé, doncs allí està
posada. Açò és una cosa que preocupa, no? Estem veient notícies a voltes..., un
polític..., jo el senyor Llopis me l'estime, i encara em fa més por, no? Hui, com estan
les coses, quan passa alguna cosa, al final, doncs passa el que passa, no?
Aleshores, clar, imaginem-nos que allí és veritat que la llicència d’obres..., que el no
sé què..., ara entra un xiquet, no hi ha baranes, l’escala de l’edifici caient, munta,
cau, es mata i despús-demà tot el món mira a l’Ajuntament. I després la política és
molt cruel. Jo li assegure que en unes circumstàncies així, jo no seria cruel, al
contrari; però la política és molt cruel. I jo a Raül li ho he dit personalment moltes
voltes. Cura!, hui quan passa una cosa d’estes l’alcalde és el primer, i el regidor de
torn el segon, no? Aleshores, jo crec que entre tots hem d'intentar que açò no
ocórrega per a evitar la desgràcia, i també per protegir-se. Perquè, al final, doncs
veus a voltes coses que dius: l'alcalde era el culpable?, el regidor era el culpable?
Sí, però és que a mi també m’haguera passat. És que li haguera passat a qualsevol.
I açò té un perill evident. Evident, claríssim, en una zona on moltes voltes hi ha
xiquets solts, xicotets... les circumstàncies, i bé s’ha d’anar amb molta cura. Jo sí
que demanaria, si s’ha de barrar quan siga, com més prompte millor. Si ara va algú i
salta la tanca, doncs bé, nosaltres, com a Ajuntament ja no podem fer res. Però sí
que és afortunadament de les poques coses que queden. Jo he patit el Centre caent,
cases caent molt sovint. Ara el Centre està molt més aclarit, afortunadament per a
tots. Jo crec que hem de ser molt acurats i molt exigents, contundents, perquè no
ocórrega una desgràcia, perquè és una cosa privada, però que al final a l’Ajuntament
també ho veiem i hem d’evitar-ho. Gràcies.
7.11. GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS. RUEGO: PROTECCIONES DEL PUENTE DEL
VIADUCTO.
El Sr. Antolí lee el siguiente ruego:
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«Las barandillas que separan las calzadas y las aceras, en ambas direcciones, en el
puente del Viaducto proporcionan una escasa protección a los peatones. Esta queja
la hemos recibido tanto por parte de vecinos como por personas que transitan con
frecuencia la zona. Además la sensación de falta de seguridad y la sensación de
peligro es algo que se evidencia con claridad y lo dicta el propio sentido común, ya
que las actuales protecciones son evidentemente insuficientes para garantizar la
seguridad.
Dichas barandillas, es por todos conocido, presentan una gran separación entre los
soportes verticales de la misma. Este hecho unido a la altura a la que se encuentra
la barandilla provoca que quede un enorme espacio sin ningún tipo de protección
para el viandante. Es evidente, a todas luces, que una mejor protección evitaría
tanto la posible caída de algún menor a la calzada así como posibles caídas de
personas de avanzada edad. Por consiguiente el riego es real y con una adecuada
protección se podría evitar un lamentable accidente. Desde Ciudadanos sabemos
que se trata de uno de los puentes más emblemáticos de Alcoy y por tanto
entendemos que se deba estudiar también, con detenimiento la protección más
idónea tanto desde el punto de vista de la seguridad como desde el punto de vista
estético y funcional.
Por todo ello, desde Ciudadanos, presentamos el siguiente RUEGO:
Que se estudie desde el punto de vista tanto técnico, estético, como económico, la
posibilidad de que se pueda instalar algún tipo de protección adicional a las
barandillas existentes con el objetivo de evitar posibles accidentes ante la realidad
que revisten las actuales barandillas del Puente del Viaducto.»

Sr. Martínez: Li acceptem el prec. Cal dir també que són les baranes que porten tota
la vida posades des que es van substituir en la construcció del pont. És cert que
també si... està bé millorar el que és la seguretat en el pont. Ho farem, buscarem
també l’assessorament un poc, ja no tan tècnic sinó també estètic, que no desentone
amb el pont com és. I bé, un element més dels últims que hem estat fent estos últims
anys: d’arreglar el pont del Viaducte, el pont de Sant Jordi, la reparació que hem fet
ara dels ponts actuals. Intentarem també incloure esta actuació en eixa reparació
dels ponts en el que queda d’any, i intentarem que tinga molta més seguretat.
Sr. Antolí: Bé, en primer lloc agrair-li que accepte el prec. És evident que el senyor
Sedano no tot ho feia bé en la seua època d’alcalde, que hi ha algunes coses que no
(rialles) ha plasmat suficientment. I bé, que s’estudie el tema este que per a
nosaltres és molt important. Que fins hui no hem tingut notícies de cap incident greu,
però pensem que és un perill greu i evident, i que una actuació podria millorar tant el
trànsit i la seguretat per la zona, tant per a vianants com per als vehicles. Gràcies.
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Sr. Martínez: No li ho deia per això. Li ho deia perquè el pont del Viaducte jo crec
que és el pont que més sensació d’inseguretat dona, perquè és un pont que està
molt obert, sempre ha tingut una espècie de sorolls; però jo crec que és el pont on
menys qüestions han passat, on menys incidents de seguretat han passat, entre
altres coses perquè té un tros dalt del qual és la diferència entre la calçada i la
vorera. I, de tota manera, li dic que intentarem posar-lo adequat també al pont i fer
un estudi d’una protecció molt més adequada.
7.12. GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS. MOCIÓN EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA
FASE DEL ENCAUZAMIENTO DEL RIO.
Sr. Alcalde: Passa a Declaració. Era moció...
La Sra. Granados diu que agraeix a tots els grups polítics la unanimitat en aquest punt, i
especialment a Compromís per la incorporació de l'esmena que han fet en aquesta moció, i
llig la següent Declaració Institucional:

«El projecte de la segona fase de la canalització del riu entre els ponts Cadiseño i
València porta anys sense executar-se i tots els grups polítics de l'Ajuntament d'Alcoi
considerem que, al marge dels continus retards en els calendaris polítics dels partits
que han governat Espanya en els últims anys, és el moment de reivindicar, tots
junts, aquest projecte i aconseguir definitivament la seua ràpida execució.
Els retards injustificats, per part de les administracions responsables per a tirar avant
aquest projecte, estan recollits en totes les hemeroteques de l'última dècada, per la
qual cosa no és necessari incidir en ells i premia, en aquest moment i per damunt de
tot, obtindre el consens de tots els grups polítics per a reivindicar, junts, un projecte
que fa anys hauria d'haver sigut executat.
Es tracta d'un projecte d'al voltant de sis milions d'euros, que abasta un tram de 235
metres de longitud, el principal objectiu de la qual era la contenció de vessants,
regeneració de la vegetació, instal·lació d'enllumenat publique, mobiliari urbà i fins i
tot la substitució del pont de Cadiseño, així com altres actuacions que integren i
donen continuïtat i vida urbana al llit del riu.
Per tot l'exposat, el Ple de l'Ajuntament d'Alcoi MANIFESTA:
1.- Que totes les forces polítiques, per unanimitat, reivindiquem aquest projecte i
exigim, amb contundència, que les administracions corresponents assignen data a
l'execució a aquest projecte tan necessari i que, injustament, s'ha demorat
excessivament en el temps.
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2.- Que el projecte s'actualitze a les noves tècniques d'intervenció en el medi natural
amb la finalitat d'aconseguir el menor impacte ambiental respectant el llit del riu i en
la mesura que siga possible la vegetació autòctona climàtica.
3.- Instar, mitjançant el present acord, a les administracions que procedisca.»
Sr. Alcalde: Gràcies, s’enviarà a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que és
l’administració competent.
7.13. PP - PREGUNTAS Y RUEGO: RETORNO POR PERTENECER AL CONSORCI DE
LES COMARQUES CENTRALS

El Sr. Palmer lee la siguiente pregunta:
«En los últimos años se dota una partida presupuestaria destinada al Consorci de
les Comarques Centrals.
PREGUNTA


¿Qué retorno ha obtenido Alcoy de la aportación realizada durante estos
años?»

Sr. Gomicia: L’Ajuntament d’Alcoi forma part del Consorci de Comarques Centrals
des de l’any 99. Des del seu inici es va acordar una quota d’acord amb la població.
Sent l’Ajuntament d’Alcoi l’únic membre del consorci que mai no havia fet una
aportació a estes Comarques Centrals.
En el 2005, any en què l’activitat del consorci va quedar congelada, el nostre
Ajuntament mantenia un deute de 196.395,24.
L’activitat del consorci es va reprendre en el 2016, acordant que, abans de fer noves
aportacions, es liquidaren els deutes d’alguns ajuntaments que es mantenien al
consorci. Per tant, l’aportació fins ara de l’Ajuntament d’Alcoi és d’uns 50.000 euros,
corresponent al deute de quasi 200.000.
El retorn. Els principals beneficis de pertànyer al consorci és: la capacitat
d’interlocució amb altres administracions per reivindicar inversions necessàries al
nostre territori, com ha sigut, com és el tren Alcoi-Xàtiva i la finalització de la CV-60;
Impuls de projectes llargament reivindicats per a Alcoi, i s’han impulsat des del
consorci com és ara el projecte de la Vía Verda Alcoi-Gandia, que actualment està
licitant-se la redacció del projecte; i el Pla d’Actuació Territorial de Comarques
Centrals que hui precisament s’ha publicat en el Diari Oficial, i la col·laboració amb
altres ciutats i comarques de l’àmbit territorial en les polítiques públiques.
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El Sr. Palmer lee el siguiente ruego:
«RUEGO
Se prepare un informe donde se detalle el total de la aportación municipal al
Consorci de les Comarques Centrals, así como los beneficios (retorno) que obtienen
los alcoyanos por pertenecer a este».

Sr. Gomicia: S’accepta el prec.
Sr. Palmer: M’agradaria comentar sobre això. Bé, hem preguntat pel retorn que
tenia esta participació en el que és el Consorci de les Comarques Centrals.
Precisament, clar, a vore, crida l’atenció no?, fer tota l’explicació des de quan estem i
des de quan està portant-se; però ací la realitat és que està parlant-se que des del
2016 estan realitzant-se les aportacions i m’han comentat ací una sèrie de projectes:
el tren Alcoi-Xàtiva, la CV-60, el projecte de Via Verda que unix Alcoi amb Gandia i
eixe Pla que ens van presentar fa dues setmanes, no? Clar, doncs crec que la
resposta a la pregunta: ¿qué retorno ha obtenido Alcoy durante estos últimos años?,
la resposta aleshores ha sigut cap, cap. Perquè, clar, del tren Alcoi-Xàtiva ja
m’explicaran vostés el fet de pertànyer al consorci en què ha beneficiat; la CV-60
alguna cosa que està reivindicada i, per descomptat, no ha sigut precisament per
pertànyer al consorci; la Via Verda, que la Via Verda és veritat que és de les
poquetes coses, per no dir l’única, que apareix en eixe Pla d’Infraestructures per a
20... no sé quants, de les poquetes que apareix Alcoi, i que bé, que és una cosa a
reivindicar. Per descomptat, a partir de les comarques centrals, per descomptat, que
no és. I eixe pla que es va presentar fa un parell de setmanes i que pareix que, des
de la Conselleria hagen agafat el fum, l’hagen empaquetat en un paquet molt bonic i
ens l’hagen intentat vendre a la ciutat d’Alcoi. Això és el que han fet. Perquè, si
analitzem cadascuna de les qüestions que es plantegen en eixe pla, per descomptat
jo, quan estava sentint-ho, no sabia si alçar-me i anar-me’n o què. Perquè, a més,
presentar un pla que es fa abans de les eleccions, estem parlant a tres mesos de les
eleccions, i que damunt es diga que el primer document, el primer esborrany, estarà
a final d’any, doncs és per a..., de veritat, per a posar-se les mans al cap. Perquè,
per descomptat, sí, sí, sí que me’n vaig assabentar i ho va dir... home! Ara mateix, a
més, es va quedar clar. Allí només estan les línies estratègiques, que és el que està
preparat, d’acord! I van dir que el primer document estaria a final d’any. És el que
van dir. I, a més, podem anar-se’n allí a vore tot el que hi ha, perquè allí, com diu
vosté així, parlava de necessitats, però de veritat, precisament, imagine vosté que
s’aprova eixe Pla per a Planificació d’Infraestructures per a uns quants anys i,
qüestions que parlen allí... que es parlaven en este Pla, està vosté dient de les
Comarques Centrals, i resulta que hi ha coses que no hi apareixen. De fet la
Consellera va dir: «El tren Alcoi-Xàtiva es farà si de veritat fa falta». Perquè, ni tan
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sols va deixar clar que fera falta. En paraules seues, i va ser així. Home!, érem
moltes les persones que estàvem allí, va dir que es faria una anàlisi per a vore si feia
falta o no. Així es va quedar. I es va quedar en l’aire. És que ho va dir així. No és
alguna cosa que ens hem inv... Pot mirar-me, senyor alcalde, pot mirar-me de
manera estranya, però va dir això.
Sr. Gomicia: A vore, este tipus de coses són realment on s’emmarca la diferència
entre vostés i, no vaig a dir nosaltres, perquè també està Compromís i hi ha altres.
Ho he dit moltes voltes (rialles). La diferència entre el que és la política territorial i el
que és la visió local, o localista més que res.
El projecte de Comarques Centrals és un projecte de mancomunitat al qual tornaré
en el següent prec, són projectes necessaris per a dinamitzar Alcoi. Si tornem a fer
la política que s’havia fet fa vint anys, deu anys, en la qual únicament érem nosaltres
els únics que pensàvem que teníem la raó, al final tindrem el resultat, bé, el resultat
que hem tingut fa deu anys.
Jo recorde també en eixa reunió que vam tindre amb la consellera, que ella mateixa
va dir la necessitat que té el territori de desenvolupar un projecte territorial, perquè si
no serà València, serà el territori al voltant de València o el territori al voltant
d’Alacant el que s’ho emportarà tot. Jo crec que és necessari que es comence a
meditar i a pensar d’una forma territorial, que és l’única eixida possible perquè este
territori, incloent-hi Alcoi, tinga futur. No es pot fer una política ni un discurs
alcoianista sense pensar en el territori. I el projecte de Comarques Centrals és un
dels projectes més il·lusionants i motivadors que poden tindre estes comarques,
incloent-hi territoris de la costa i incloent-hi territoris d’interior.
Per tant, no estem més en desacord en este tema, i en el pròxim tema de la
mancomunitat estarem igual.
7.14. PP

- PREGUNTAS
MANCOMUNIDAD

Y

RUEGO:

RETORNO

POR

PERTENECER

A

LA

El Sr. Palmer lee la siguientes preguntas:
«Desde el año 2012 se dotan partidas presupuestarias destinadas a la
Mancomunidad de l’Alcoià - Comtat. En total, desde el año 2012 a 2018 se han
aportado más de 1.600.000€.
Al respecto,
PREGUNTAS
¿Qué retorno ha obtenido Alcoy de la aportación realizada durante estos años?»
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Sr. Gomicia: Bé, en este cas vaig a contar tots els serveis que dóna la
Mancomunitat, i de què manera estos serveis afecten Alcoi únicament.
Primer que res, dins de la línia de cultura tenim Jazz a la Manco. Jazz a la Manco és
una proposta de jazz a l’aire lliure que fem durant els mesos d’estiu, en la qual,
evidentment Alcoi té una actuació. En 2018 va ser el 20 de juliol.
Contacontes. Ruta de contacontes és una proposta que fa també la part de cultura
de la Mancomunitat en què més de cent persones d’Alcoi han tingut la sort d’estar en
la iniciativa de contacontes. És una iniciativa que no és únicament per a xiquets, sinó
que també va de la mà de les famílies. L’actuació de contacontes és de més o
menys cent persones, i va ser el 2 de novembre al barri de Batoi.
Art Nostre. Art Nostre és una iniciativa que ve anteriorment a la Mancomunitat
promoguda per l’Escola d’Art, i que la Mancomunitat la va agafar com a pròpia, i que
consistix en una exposició d’artistes locals, del territori, en la qual, com que Alcoi és
el primer lloc on es fa l’exposició d’Art Nostre, hi fem dues exposicions d’Art Nostre.
Una a l’inici i una altra com a tancament.
El turisme. Tenim la despesa de turisme en la qual Alcoi, com no pot ser d’una altra
manera, hi participa també. I la Mancomunitat ha assistit al Fitur 2018, dies 23 i 27.


La ruta BTT del Parc Natural de la Font Roja i la serra de Mariola.



Està el disseny de tres rutes circulars per al tema de la bicicleta, tant de la
BTT com la de carretera.



La volta a la Mariola, visites guiades pel municipi. A Alcoi s’anomena la visita
Descubre Alcoy de los moros y cristianos.



Assistència a la fira Alicante Gatronómica, els dies 4 i 7 de maig. Enguany
també hem d’anar a la fira gastronòmica.



La fira Ciutat de les Arts, el dia 23 i 21 de juliol.



La segona jornada, açò va ser un congrés de cicloturisme privat i públic, en la
qual va participar la ciutat d’Alcoi.



L'assistència a la fira de Cocentaina de l'1 al 4 de novembre.



I la fira Intur de Valladolid, del 22 al 25. En este cas sempre portem
documentació de cadascun dels pobles de la Mancomunitat, a més a més de
documentació pròpia.

Projecte Somriure és una iniciativa que sorgix d’una associació que li diuen Somriure
per a la promoció de persones amb discapacitat, i que la Mancomunitat aporta 5.000
euros, en la qual, evidentment, en eixe col·lectiu també hi ha alcoians.
Promoció Econòmica i Empresarial.
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Tenim un conveni signat amb el CEEI, en el qual 51 persones han sigut
ateses per a la dinamització d’empreses i la creació d’empreses.



Programa Emprendeaventura 2018. És un programa gratuït en el qual
participen persones de tota la Mancomunitat, en el qual més o menys el 50%
són alcoians.



Concurs Emprendedor 2018. Es va donar la setmana passada i, d’eixos
premis Emprendedors dos han sigut de la ciutat d’Alcoi.



Novaterra. Novaterra és una iniciativa per a la cerca i creació d’ocupació, en
la qual s’han atés 202 alcoians. I s’ha trobat feina a més de 48.

I després, per acabar, està el Servei de Transport Universitari en el qual, des de
setembre de 2017 a desembre de 2018 han utilitzat este servei 135.957 alcoians.

Sr. Palmer:
«¿Se han conseguido ahorros en los servicios que han sido mancomunados?»
¿Qué ahorros se han conseguido en servicio de transporte universitario)»
Sr. Gomicia: Evidentment, ara parlarem del tema del transport universitari. La resta
són estalvis perquè són iniciatives diferents de les que es fan des del mateix
Ajuntament.
En el cas del transport universitari, era el contracte que nosaltres ens vam trobar.
Caducava l’any passat. Enguany ja tenim un nou contracte. El contracte anterior era
de 240.000 euros, i enguany s’ha signat un nou contracte de 250.000 euros. Quan
parle d’eixa quantitat estic parlant d’Alcoi, Muro, Cocentaina. Alumnes universitaris
d’Alcoi, Muro i Cocentaina.
Quin estalvi s’ha produït? Doncs d’estos 250.000 euros hem ampliat el perfil dels
estudiants que poden pujar a l’autobús, de tal manera que augmentem el nombre de
viatges. A més a més, s’ha fet una nova targeta. Una targeta de plàstic la qual es pot
recarregar, el mateix alumne pot recarregar-la mitjançant el mòbil, i que facilita pujar
i baixar. Esta mateixa targeta es pot utilitzar en qualsevol servei de l’Alcoyana, no
únicament en l’STU, sinó els autobusos normals que baixen a Alacant, i d’eixa
manera augmentem el nombre de viatges.
A més a més, mitjançant els nous bons que s’han encetat, ara cada viatge en un bo
està en 1,37 € i abans pagaven 1,53. S’ha augmentat la tipologia de bons: n’hi ha, a
més, del de vint viatges, de deu viatges, individual. I eixe és un poc l’estalvi que s’ha
produït.
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El Sr. Palmer lee el siguiente ruego:
«RUEGO
Se prepare una memoria anual donde se detalle el total de la aportación municipal,
desde el inicio de la Mancomunidad de l’Alcoià - Comtat, con los diferentes
conceptos, así como los beneficios (retorno) que obtienen los alcoyanos y el ahorro
producido por el hecho de mancomunar los servicios.»

Sr. Gomicia: Bé, s’accepta el prec.
Sr. Palmer: Bé, doncs moltes gràcies per acceptar-nos el prec. A vore, moltes coses
que dir referent a les seues contestacions i la situació de la Mancomunitat.
Potser ha enfocat vosté les nostres contestacions com si nosaltres estiguérem en
contra de la Mancomunitat. En realitat, el que va crear la Mancomunitat, bé, i és una
suposició, el que va crear la Mancomunitat va ser precisament el Partit Popular. El
Partit Popular va creure en la Mancomunitat per uns temes molt importants, que al
final eren poder optimitzar serveis de la ciutat i poder, de veritat, tindre estalvis.
Serveis com el transport universitari, per descomptat; el tema del sol mancomunat,
eh!, eixe polígon mancomunat que ja fa molts anys del qual estem sentint, però que
mai no el veiem, i de moment no sabem ni on va; parlar del transport, el transport
precisament entre pobles per poder millorar esta situació d’una manera
mancomunada i també treballar en el tema de la gestió de residus. Al respecte no
s’ha fet res durant estos últims anys. Iniciatives que podrien haver sigut interessants
per a gastar... per a obtindre economies d’escala dels diferents municipis i poder
tindre eixos servicis per als ciutadans, per als alcoians, no ho han tingut. I, però sí,
per contrapartida, hi ha una sèrie de coses que..., que no estem criticant coses que
estiguen mal fetes, si estem parlant que ens agrada molt tot el tema de
l’emprenedorisme, el tema de Novaterra, el CEEI. Coses que ja estaven fent-se
abans, alerta!, eh! No perdem de vista açò. I moltes coses que, no ho oblidem, que
estan pagant-se, eh! 30.000 euros per a Turisme, 10.700 per a Cultura. Clar, al final
tot està pagant-se. Cada cosa amb les seues partides. O siga, no vinguem ací
explicant uns estalvis o unes economies d’escala que, en realitat, no s’han
aconseguit. Sí que ens agradaria que s’hagueren aconseguit, però no s’han
aconseguit ―Sí, bé, no sé si estan escoltant-me o... ah!, com que estan xarrant―.
Bé, doncs, la qüestió: nosaltres voldríem que sí que s’hagueren aconseguit estes
economies d’escala, però no s’han aconseguit i per culpa, jo crec, d’una gestió que
no està sent la que hauria de ser.
I, així, la veritat és que després de la contestació del que està fent-se, les persones
que estiguen escoltant-nos i que sàpiguen quines són les gestions que fa
l’Ajuntament d’Alcoi en moltíssimes d’eixes àrees: Cultura... que estan fent-se coses,
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que al final pareix com si no estiguera fent-se des de l’Ajuntament i estigueren duentse des de la Generalitat. No, no és que el tema ací hauria d'haver-se enfocat d’una
altra manera, no? Però, per descomptat, al final demanem este informe anual on
vegem què està pagant l’Ajuntament i el retorn, els beneficis que tenen els alcoians,
perquè la gestió siga millor.
Per descomptat, tant de bo, tant de bo la Mancomunitat, de veritat, estiguera
mancomunant servicis necessaris per als alcoians, i que, de veritat, estigueren
aconseguint una economia d’escala real i uns estalvis reals que ara mateix vosté
poguera dir-me. O siga, poguera dir-me coses que ja feia l’Ajuntament d’Alcoi, i els
estalvis que s’han tingut gràcies al fet que eixos servicis estiguen mancomunats.
Això seria la contestació que, per descomptat, jo crec que a tots els que estem ací
ens haguera agradat. Moltes gràcies.
Sr. Gomicia: Bé, no sé com ho he contestat, però evidentment no tenia cap voluntat
de… o siga, jo crec que ho he dit en este plenari i personalment a molts de vostés,
l’enorme satisfacció que jo, personalment, com a president de la Mancomunitat,
tindria que participara amb molta més voluntat de canvi. Evidentment, nosaltres, els
alcaldes de la Mancomunitat, estaríem encantats que s’aportara qualsevol idea de
millora. El que acabe de dir, de tot el que acabe de dir, hi ha dos serveis que es
donaven anteriorment. La resta, han sigut consensuats amb els alcaldes actuals de
la Mancomunitat de l’Alcoià-El Comtat.
I vaig a dir una cosa que per a mi és un gran orgull, i és que Beniarrés, ajuntament
on governa el Partit Popular, ha entrat en la Mancomunitat. I per a mi ha sigut l’orgull
més gran. I este alcalde entra amb la voluntat d’aportar idees i de millorar. Per
descomptat, és un projecte de dues legislatures. No arriba a dues legislatures. És
una legislatura i tres quarts. Per tant, encantat que ací s’aporte el que... vosté no em
va a contar a mi el que havien de ser els serveis de la Mancomunitat. Vosté s’inventa
que havia de ser el servei de la .... el servei de la Mancomunitat són els serveis que
volen els alcaldes de la Mancomunitat. I és el consens. O siga, des que jo estic de
president de la Mancomunitat, no hem fet una acció ni un servei que no s’haja
consensuat al 100%, i això és la realitat de la Mancomunitat.
I el senyor Francisco, alcalde de Beniarrés, s’ha apuntat a esta Mancomunitat per
eixa raó. Perquè és una organització que funciona col·lectivament entre tots. I si
decidim fer un nou servei, decidim entre tots fer un nou servei. I vaig a dir-li una cosa
que s’ha aprovat en un Ple, però que encara no s’ha dit, perquè nosaltres no som de
contar-ho massa. Anem a muntar una agència d’empreses per a la Mancomunitat en
què funcionarem conjuntament l’Agència nostra de la Mancomunitat, la Cambra de
Comerç i FEDAC per a la difusió de l’economia industrial i agrícola de la comarca.
Per tant, no hi estic gens d’acord. Torne a dir-ho, sabia què anava a passar en
l’anterior i en esta, perquè el que estem fent ací tots és dinamitzar el territori.
El divendres, quan vam fer l’entrega de premis d’emprenedors, vaig dir
claríssimament: «L’emprenedor ha de quedar-se en el seu poble i ha de dinamitzar
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 12433253553761567722 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –
http://www.alcoi.org

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

Acta. Ple 28 de gener de 2019

el seu poble. No és qüestió que l’emprenedor se’n vaja a Alacant. Hem d’aconseguir
que l’emprenedor es quede ací», i que, l’economia, eixa economia d’escala de què
vosté parla, siga en cada poble.
Per tant, tornem a estar en desacord en el que és la dinamització del territori.

7.15. PP - MOCIÓN: PARA LA DEFENSA DEL SECTOR CINEGÉTICO

El Sr. Miró lee la siguiente moción:
«La caza, como también ocurre con la pesca, se reconoce como una actividad
económica legítima, necesaria para el interés general ya que, además de mantener
un alto compromiso con la conservación de la biodiversidad, genera renta y empleo,
representa una oferta turística singular para el mundo rural con demanda
internacional y se desarrolla en zonas del interior de nuestro país, contribuyendo a
disminuir el preocupante fenómeno de la despoblación.
La actividad cinegética contribuye a un desarrollo social asociado a la
sensibilización, ya que sin caza no se entendería la protección y conservación de
especies, tanto animales como vegetales, y la conservación del patrimonio natural,
forestal e histórico.
Es de especial interés, en este momento, la contribución que desde el sector
cinegético se está ofreciendo a las medidas de control y prevención de episodios de
riesgo sanitario como los derivados de enfermedades como la mixomatosis, la
tuberculosis o la temida peste porcina africana, presente ya en varios países
europeos y que podría causar daños con incalculables consecuencias sobre la
cabaña porcina española.
En definitiva, la caza equilibra aspectos económicos, de desarrollo del medio rural y
de conservación de la naturaleza. En el caso de especies de caza mayor, hoy la
caza es, probablemente, el único instrumento real disponible para controlar
poblaciones ante la ausencia de predadores naturales necesarios para mantener un
equilibrio con la capacidad de los ecosistemas. Este hecho queda demostrado en
diferentes especies como es en la gestión poblacional del jabalí.
Aunque la regulación de la caza corresponde a las Comunidades Autónomas y casi
todas éstas han aprobado sus propias Leyes de Caza, es necesario un claro y firme
compromiso de los diferentes ministerios que conforman el Gobierno de España,
compromiso que debería quedar materializado en la elaboración de una estrategia
común y una apuesta decidida. Además, en virtud de la Disposición Adicional cuarta
de la Ley 21/2015 de 20 de julio, de la modificación de la Ley 43/2003 de Montes, de
21 de noviembre, el ministerio responsable debe elaborar una Estrategia Nacional
de Gestión Cinegética, con la participación de las Comunidades Autónomas y cuyos
trabajos comenzaron la pasada legislatura.
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Sin embargo, a pesar de la importancia y reconocimiento que tiene el sector
cinegético, asistimos a manifestaciones de políticos que se suman a una creciente
corriente defendida por asociaciones animalistas y determinados colectivos que
pone en peligro a un sector de indudable interés en nuestro país.
Las manifestaciones de algunos políticos que, utilizando su cargo, se posicionan en
contra de la actividad cinegética, crean gran preocupación en el sector cinegético
que mantiene el empleo de miles de familias, al tiempo que contribuye a la
conservación y gestión faunística, forestal y del patrimonio, entre otros, como una
verdadera función social.
Esta actitud prohibicionista es un total desprecio hacia la libertad individual y de
elección de más de un millón de cazadores españoles que practican una actividad
totalmente legal.
Ante esta situación, urge que se tomen medidas inmediatas en defensa del sector
cinegético y se aceleren los trabajos encaminados a disipar dudas y consolidar una
actividad tan importante para la economía de nuestro país que implica a sectores
muy diversos.
Por todo lo expuesto, se propone para su debate y posterior votación los siguientes:
ACUERDOS


El Ayuntamiento de Alcoy reconoce el valor estratégico del sector de la caza,
con un gran arraigo en nuestra comarca, y de quienes la practican, por su
contribución a la creación y mantenimiento de empleo, a frenar el
despoblamiento rural y al crecimiento económico, así como por su
compromiso con la conservación de la biodiversidad, en su más amplio
sentido.



El Ayuntamiento de Alcoy entiende necesaria la urgente publicación de la
Estrategia Nacional de Gestión Cinegética como marco orientativo y de
coordinación para la ordenación a la escala nacional del aprovechamiento
cinegético, convocando a las Comunidades Autónomas y a todos los sectores
afectados, a los efectos de impulsar y defender la práctica de la caza por su
contribución al interés general.



El Ayuntamiento de Alcoy solicitará a la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, la realización de un plan de
investigación científica y de innovación aplicado a la actividad cinegética en
su conjunto, que contemple líneas estratégicas relacionadas con la
sostenibilidad, social y medioambiental de esta actividad.



Dar traslado del presente acuerdo a todos los grupos parlamentarios con
representación en el Congreso de los Diputados.»

Sra. Climent: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tot el món.
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No sé si s’espera de mi que en aquesta moció, per ser biòloga, em situe en una
posició animalista. Doncs no ho faré. Sempre he intentat mullar-me i tindre postures
de trellat, fins i tot en temes que em resulten incòmodes.
L’altre dia, una alumna, vegana, discutia amb mi amb el següent argument: Si tenim
les necessitats calòriques i nutricionals cobertes amb els vegetals, per què hem
d’anar a la carn? Cada volta que mengem corder o lletó estem menjant-nos un bebé
de corder que encara pren llet. Jo li rebatia que, tot i ser cert això, tot i sentir tots
llàstima per haver esquarterat un cadàver per a menjar-nos-el a la brasa, la
constitució de l'ésser humà no seria la que és sense les proteïnes animals. Les
necessitem, les podem digerir (no som herbívors, li deia jo) i ens han ajudat a
configurar-nos com a espècie des que vam baixar dels arbres.
Però, que jo em declare omnívora, a la qual li agraden les xulletes de corder, no
queda exempt del que hui en dia s’anomena benestar animal, fent ús dels animals
per a l’alimentació perquè estan en la nostra cadena tròfica; però això no ens
justifica per al seu maltractament.
No us enganyaré. En altres circumstàncies haguera pogut tolerar la caça. Al meu
poble hi ha caçadors que se’n van a caçar tords, que després es mengen, o siga, els
netegen i se’ls mengen, o que fan batudes de porcs senglars perquè la població està
desmesurada i sense competidors, i estan arrabassant els conreus. Una cosa
semblant passa amb els conills, que tenen pocs carnívors, com ara raboses i furons,
que en controlen l’excés.
Jo, eixe tipus de caça, eixa caça de poble, de subsistència, d’equilibració de
l’ecosistema, amb molts peròs, el podria tolerar. No m’agrada. Només he dit que el
podria tolerar. Perquè crec que hi ha altres mètodes i maneres. Però seria hipòcrita
dir que no és un descans per als meus bancals que es faça una batuda de senglar.
Però, aquesta moció no va d’això. Per molt que el text ho faça vore amb una
redacció presumptament mediambientalista, aquesta moció ens parla de pa chulo,
chulo, mi pirulo. Aquesta moció ix perquè VOX ara diu que per a ser espanyol,
espanyol, hay que ir a los toros i passar-se el dia caçant elefants!, com feia el Rei
emèrit.
Eixa caça que mata per lleure, per diversió, per vore sofrir un animal, eixa caça no
és patrimoni de res. Eixa caça no es fa per regular l’ecosistema ni l’excés de
població ni d’animals malalts. Eixa mena de caça situa uns éssers vius en un punt
superior, i d’altres subordinats a ells en un plànol inferior.
Però, anem a suposar que els proponents de la moció m’acusen a mi de
blandengue, de no tindre clara la piràmide tròfica i de ser una hipòcrita pel que he dit
abans a l’hora de situar els humans en el cim de la cadena tròfica. I és veritat, estem
en el cim! Però, recordem, a més, que només els humans som cruels. Un lleó quan
menja no és cruel.
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Però, per molt... per molt que ens aflore eixe sentiment, que, per cert, també és
humà i no animal, de compassió, pel que parlava abans, podem parlar de dades
fredes. Els humans hem portat a quasi l’extinció, mitjançant la caça esportiva,
lucrativa i col·leccionista, un munt d’espècies que tenien el seu lloc en l’ecosistema.
Lleons, lleopards, orangutans, rinoceronts, elefants, lèmurs, taurons i balenes (estes
se les mata fins i tot per menjar). Us recomane el documental The couf.
I, sí, ja ho sé, abans que ho diga el PP, al nostre territori no és que hi haja molts
rinoceronts. Però també és cert que des que hi ha un control de la caça els ungulats
cinegètics (cérvols, porcs senglars, cabres muntesses) han pogut recuperar les
seues poblacions, però justament per això, des que hi ha un control, i no a l’inrevés
com diu la moció.
Però més encara, esta és la solució al despoblament? Ser un atractiu per a la caça
és la solució per als nostres pobles? I, més encara, quan diuen compromís amb la
conservació de la biodiversitat, què voleu que us diga? És que a mi em sembla com
un contrasentit.
I, em quede en el... els del PP, el sector amenaçat, perquè, vaja, hui en dia la caça
no té cap barrera que els faça sentir amenaçada. Està regulada i prou. Per tant, no
entenc gens el motiu d’aquesta moció i em sembla tan inoportuna com electoralista, i
el nostre vot serà no.
Sra. Sánchez: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona vesprada a tot el món.
Bé, respecte a este tema en el Congrés dels Diputats Ciutadans ja vam presentar
unes esmenes a una PNL del Partit Popular de suport a la caça, i vaig a anomenarles perquè les sàpiguen:


Reafirmar-se a considerar la caça com un subsector econòmic rellevant en el
conjunt del sector primari tenint en compte la seua capacitat per a generar
renda i ocupació.



Considerar que la caça al nostre país compta amb un gran nombre de
practicants.



Valorar la caça com un instrument de gestió fonamental per a la conservació
tant de poblacions d’espècies de fauna, com d’espècies naturals.



Continuar en l’esforç per a simplificar l’accés a les llicències autonòmiques,
així com per a difondre i potenciar la llicència interautonòmica de caça i pesca
i promoure l’adhesió al seu conveni regulador per part de les Comunitats
Autònomes, amb l’objectiu de reduir càrregues administratives i facilitar
l’exercici de la caça i la pesca en qualsevol part del territori nacional amb
estricta observació de la legislació corresponent.



També establir espais de trobada amb els representants del sector per a
conéixer els problemes que pogueren sorgir amb l’activitat i també per a
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utilitzar la seua informació i coneixement per a buscar les oportunes
solucions.


Elaborar una nova Llei Marc de Caça, considerant la necessitat d’actualitzar el
nostre ordenament jurídic d’una normativa, la redacció vigent de la qual data
dels anys 70.

Nosaltres considerem que la caça és un sector que, evidentment, té un gran nombre
de practicants i és veritat que reverteix unes dades econòmiques molt importants.
Parlar de la caça i de la pesca és parlar d’un sector important, pel nombre de
practicants que té i per l’activitat que genera des del punt de vista social i econòmic.
També creiem que hem de parlar de manteniment i cura de la biodiversitat i del
patrimoni natural, alguna cosa que els caçadors i els pescadors intenten treballar de
manera que s’unisca l’exercici de la seua activitat particular amb la millora de les
condicions de biodiversitat i de manteniment del patrimoni natural.
Nosaltres estem a favor, per descomptat, d’un sector que genera 3.600 milions
d’euros de forma directa, que genera unes 54.000 ocupacions anuals i que
practiquen uns cinc milions de persones.
I, per descomptat, també valorem l’impacte socioeconòmic d’aquesta activitat i on es
fa, que és en l’entorn rural.
Creiem que s’ha de reformar la Llei 1/1970, de Caça, perquè és una llei ja obsoleta.
Cal actualitzar el seu contingut i afavorir l’activitat econòmica en equilibri amb la
preservació del camp, la vida rural i eliminant els obstacles a la seua pràctica entre
les diferents comunitats autònomes.
Ja avance que la nostra postura davant esta moció serà a favor.
Sr. Sanfrancisco: Moltes gràcies, Aroa. Bona nit, companyes i companys, i a totes
les persones que ens acompanyen, en particular a les persones funcionàries que Ple
rere Ple estan amb nosaltres.
L’exposició de motius que ens presenta el PP en la seua moció, magnifica la
importància que la cacera realitza a la societat espanyola.
Hi ha dues pel·lícules que em van acostar a eixa realitat, «Los Santos Inocentes» i
«La escopeta nacional», la primera tràgica i la segona còmica, que en el fons
reflectixen realitats que no estan tan lluny del que continua passant en els nostres
dies.
És veritat que la cacera forma part de la nostra cultura. És comú tenir un familiar,
amic o conegut caçador. Ho he viscut a casa, doncs el meu avi per part de mare,
també anomenat Paco el Moreno, era caçador i, en una habitacioneta a l’altura de
l'entresòl del núm. 33 del carrer de la Verge Maria, molt prop de l’establiment de la
Senyora Maria de l’aigua llimó, fabricava envisc i gabietes de faig per als pardalets.
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Als 3 i 4 anys veia els verderols, caderneres i gafarrons acabats de capturar, pegarse trompades contra les barretes de la gàbia intentant escapar-se, i dintre meu es
rebel·lava alguna cosa que em deia que allò no estava bé. Cadascú tenim unes
sensibilitats. La vida m’ha dut per camins ben curiosos. A mi, que he col·laborat amb
l’ecologisme des de fa més de 35 anys, m’ha tocat un fill caçador. Això m’ha permés,
en certa mesura, conéixer de prop, i parcialment, la manera de pensar d’eixe
col·lectiu.
Però, amb la moció que ens presenta el Partit Popular no estem parlant d’eixe món.
Ens referim a la industrialització de la cacera, a la que se li dóna una importància
molt sobrevalorada, i a voler ocupar una posició social d’importància clarament
exagerada.
Segons un informe que va encarregar la fundació Artemisan, que està integrada per
un ampli nombre d’organitzacions d’àmbit cinegètic incloent-hi federacions de
caçadors, propietaris privats, empreses i particulars, i elaborat per Deloitte
Consulting, aquest estudi anomenat Evaluación del impacto social y económico de la
caza en España, el 87% de la superfície espanyola és terreny cinegètic. Per altre
costat, i amb dades del mateix informe, el nombre de llicències vigents en 2015, era
de 713.139 que, amb un total de 46,4 milions d’habitants suposa que un 1,5% de la
població disposa del que es pot fer o no, en dissabtes, diumenges i festius entre
octubre i gener del 87% del territori espanyol.
Segons l’estudi Deloitte «El perfil sociodemogràfic del caçador tipus en Espanya,
atenent la mostra recollida en el seu informe, és el d’un home assalariat de més de
45 anys, amb estudis universitaris i amb uns ingressos mitjans de 1.908 euros nets
al mes. I que practica tant caça major com caça menor». I posen atenció al que
continua dient «El caçador tipus d’Espanya gasta una mitjana anual en el país de
9.694 euros». És a dir, gasta més de cinc mensualitats a l’any en eixa activitat.
Amb aquest informe sembla que els de Deloitte no han millorat massa de quan feien
les auditories a Bankia quan aquest tenia a Rodrigo Rato, adalid del Partit Popular,
com a màxim responsable, amb una gestió nefasta que entre altres actuacions, l’ha
portat a ingressar en la presó de Soto del Real.
Amb aquestes afirmacions clarament esbiaixades, la serietat de l’informe queda
clarament en dubte.
La caça és una activitat que va clarament a la baixa. Entre 2010 i 2015 va perdre
67.000 llicències.
I dic que no sóc partidari de la prohibició de la caça, però tampoc no ho sóc de la
seua apologia i creixement.
La caça major és predominantment una activitat elitista en l’econòmic. Només cal
veure el preu d’assistir a una munteria, entre 1.500 i 3.000 euros. I sobre el seu
impacte econòmic, les dades que ens donen són d’allò més dispars. El diari digital
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ABC, en un article del 14-02-2009 afirmava que la caça generava uns ingressos de
60.000 milions d’euros, Deloite parla en 2018 de 6.475 IVA inclòs.
En la segona intervenció faré al·lusió a aspectes concrets de la seua moció.
Sr. Martínez: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, primer de tot cal dir que la posició
del Grup Socialista en este cas serà d’estar d’acord amb la moció.
Nosaltres considerem que el tema de la caça i de la pesca, ben regulada, és positiva
totalment. Jo vaig tindre la sort la legislatura passada de participar en la redacció,
que no va quedar definitivament tancada, però que estava veient que en l’any 2018,
de la pesca continental, i allí es parlava un poc... també un poc de la filosofia de per
què es pesca i la filosofia de per què es caça.
I creiem necessari que hi haja, com diu la moció, una regulació sobre este tema. Jo
crec que el senyor Miró, si la defén, o el Grup Popular, farà el seu al·legat, però clar,
parlar de «i si no es caça bé? I si hi ha coses dolentes en la caça?». Bé, per això
estem demanant que es regule, i per això s’ha de regular. S’ha de posar en marxa
l’estratègia de què també parla el Partit Popular en la seua moció i, per tant, jo crec
que esta moció, per part nostra, és totalment assumible. L’únic que crec, per posar-li
una crítica, seria que esta moció arriba un poc tard, no? Sobretot perquè crec que en
el moment temporal en què es presenta la moció, com deia la senyora Climent, ve
donada un poc per eixa carrera que tenim a vore qui s’apropa més a ser patriota o
més de dretes o defén les tradicions més ancestrals. Trobe a faltar ja una moció de
la tauromàquia, jo la trobe a faltar. Igual la plantegem també en l’observatori animal i
allí que també tenen vostés veu podem arribar a una posició consensuada, no?
Jo amb esta estic d’acord. Crec que s’ha de regular. I faria dos apunts: Una, dir-li a
la senyora Climent que li recomane tres lectures per als seus alumnes que és Comer
sin miedo, Comer sano i Trangénicos sin miedo de José Miguel Mulet que va estar fa
poc temps ací a la nostra ciutat en una sèrie de xerrades que es feren del «Xàmbit
per la ciència» i que expliquen molt bé a determinats sectors antivacunes,
antiveganos, antitransgènics un poc com funciona això des d’un punt de vista més
tècnic, com és ell. I, sobretot, també un poc... tenim moltes espècies invasores, jo no
sé si donades per la caça major, la menor. I en la zona som afectats en el cas, si jo
no m’equivoque de l’arruí, que crec que és una espècie invasora, i dels muflons
també. Que bé, doncs que al final han de tindre una solució i que jo crec que la caça
és un dels elements més perquè resolguem estos problemes.
Totalment d’acord amb el fet que es regule. Jo no puc dir-los si hi ha caça de dinos...
(rialles) de dinosaures?, de rinoceronts?, per favor! (rialles), de rinoceronts o
d’elefants. Jo crec que d’eixe tema no estem parlant-ho en esta llei. Ací no hi ha esta
possibilitat. I vostés entenen, alguns de vostés crec que estava dient-ho, algú ho
entendrà d’eixa manera; però jo crec que ací no està parlant-se exclusivament de la
classe mitjana alta que es dedica a caçar caça major en grans munteries, està
parlant-se d’eixa i està parlant-se de les persones que estan ara per ara eixint a fer
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batudes de porcs senglars i que ens aporten moltes solucions a molts problemes del
nostre entorn. Per tant, estem d’acord amb la moció i votarem a favor.
Sr. Miró: Gracias de nuevo alcalde. Bueno, de las intervenciones que estamos
teniendo aquí y recogiendo un poco lo manifestado anteriormente por el señor
Gomicia, aquí también se ven claramente dos bloques: El bloque moderado, el
bloque que lo que defiende es la libertad de elección, que cada uno dentro de una
norma haga lo que mejor considere, y el bloque radical, el bloque radical que, en
Alcoy, tiene un segundo problema, y es que es el bloque radical acomplejado, y eso
ya es la cuadratura de un círculo. Es decir, yo estoy en contra, pero no me atrevo a
decirlo, ¡claro!, ¡claro! Eso es muy complicado, eso es muy complicado. Estar en
contra de algo pero no atreverse a decirlo…, una de dos: o es que son radicales
acomplejados o es que están pensando en clave electoral y se saben que eso, pues
a lo mejor no les interesa del todo a nivel electoral `porque es mucha gente la que
piensa en contra de lo que ustedes piensan que, posiblemente, sean posibles
votantes suyos. Y por eso traemos esta moción aquí, para que nos quitemos esa
careta. Para que digamos cada uno... para que las miles de personas que están
pensando en qué decidirán los gobernantes en los que han depositado su confianza,
se quiten la careta y digan claramente a favor y en contra de qué están. Es que
miren, ustedes, señora Climent, se creen en posesión de la verdad. Ustedes saben
lo que piensa Compromís, pero también lo que piensa el PP. Ustedes de Guanyar lo
mismo. Es que esta moción no está… esta moción es lo que es. ¡Léanla!, y lo que
dice la moción es lo que quiere el Partido Popular. No se inventen si es que resulta
que eso es lo que están diciendo, pero lo que están pensando, como el señor
Martínez decía, es en matar el elefante, rinoceronte, que no, que no, que no… que
de lo que estamos hablando es de lo que viene escrito en la moción. No estamos
hablando de nada más. Todo eso son adornos que ustedes utilizan para intentar
desviar la atención y no ser capaces de afrontar la realidad, como tampoco son
capaces de afrontar la realidad en la defensa dels Països Catalans, que ustedes
defienden els Països Catalans, pero ¡díganlo! Que si está… para los señores de
Compromís en su estatuto, esa asociación política con Cataluña para crear los
Països Catalans, en el artículo 3 de sus estatutos. Hablen de reconocer la Asamblea
Nacional de Venezuela, pero ¡díganlo claramente! ¡Hablen de que quieren suprimir
la educación concertada!,¡díganlo claramente!,¡digan que están en contra de la
caza, pero díganlo!, ¡díganlo! No vengan aquí a decir que sí, yo, si fuese la caza de
mi pueblo. Esa sí, pero la otra no. Que si la que estamos aquí hablando es de la de
su pueblo, señora Climent. Si es la misma que la de su pueblo, y la de su vecino
también. Esa es la caza que queremos nosotros, y regulada, y regulada. Y con las
condiciones y las innovaciones que los tiempos que corren nos están demandando.
Eso es lo que pide la moción. No pide otra cosa. No se inventen otras cosas.
No llega tarde la moción, la moción llega en el momento en que debe llegar, en el
momento que hay un debate abierto en la calle. No ha sido el Partido Popular el que
lo ha abierto, no ha sido el Partido Popular. Lo ha abierto, posiblemente dos
agrupaciones. Una, Vox, la menciono sí; pero el Partido Popular… Vox puede que la
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esté defendiendo desde hace cinco años, el Partido Popular la está defendiendo
desde hace treinta, desde su fundación, Vox hace cinco años que está creado, el
Partido Popular treinta años de historia defendiendo la caza.
Y mire, señor Martínez, también le tengo que poner a usted un pequeño reparo.
Usted está de acuerdo con la moción, excepto en que no es el momento. Pues mire,
tampoco estamos nosotros de acuerdo en eso, sí que es el momento, ¿pero sabe
por qué? Porque ha sido la ministra de su partido, la ministra de su partido, la señora
Ribera, la que ha abierto este debate diciendo que si fuese por ella prohibiría la caza
y los toros. Pues bueno, una de dos: o resulta que su ministra es de las que se ha
quitado la careta y también piensa como la izquierda radical, o es que se ha
equivocado y le tendrán que dar un tironcito de orejas de esa que la señora Davó a
veces pues nos aconseja aquí. Ese estiró d’orelles, porque ella lo dice en valenciano
y yo también lo sé decir. Ese estiró d’orelles pues a la ministra también se lo pueden
dar. También se lo pueden dar porque ella ha sido la que ha abierto realmente este
debate.
Y, en definitiva, la moción pretende dos objetivos: uno, pues dar ese paso hacia el
futuro, reconocer claramente, abiertamente, y defender el sector de la caza, pero
estableciendo esas condiciones y esas normas que se adapten como digo a
nuestros tiempos, para lo que entendemos como urgente y prioritario la aprobación
de esa estrategia nacional de gestión cinegética. Que se obtenga con el máximo
consenso, que participen todos como ustedes hacían antes llamamiento para que el
Partido Popular se integre. Vamos a integrarnos todos en el análisis de esa
estrategia. Conseguir un consenso tanto político como social. Así como la
realización de una investigación científica y de innovación. En definitiva, recoger
todas las sensibilidades posibles. Acabo. El Partido Popular consideramos que la
caza es también, de alguna manera, la forma de devolver a las personas que la
practican todo ese esfuerzo que han hecho y siguen haciendo por mantener un
ecosistema. Porque, señora Climent, sí que puede ser un motivo de despoblación.
Yo conozco, y tengo familiares, amigos, conocidos que siguen viviendo en sus
pueblos casi, únicamente, por el tema de la caza. Muchas gracias.
Sra. Climent: Senyor Miró, jo, fins a cert punt que em diga radical no m’ho prenc ni
com a ofensa. Ha de saber que en els estatuts ni de Compromís ni del Bloc parla
dels Països Catalans, però… bé, vosté pot pensar-ho com vulga.
Jo crec que el dret a interpretar els textos i a decidir sobre el que hi ha escrit de
manera més tàcita o menys, crec que el tenim tots els grups polítics i per això
justifiquem els nostres vots, i no són un cru no, sí, abstenció.
Jo li reconec que este text està, té una redacció superambientalista i parla que la
mixomatosi, pobreta, l’hem d'eliminar i, per tant, per això estan els caçadors. Però, jo
trobe a faltar, trobe a faltar... el senyor Martínez ens ha parlat de la pesca, d’acord! I
per què si el bloc radical estem acomplexats, ara li pregunte jo al PP, per què no es
lleva el complex i parla directament d’eixa caça de què estava parlant el senyor
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Sanfrancisco? D’eixa caça elitista, d’eixa caça que paga tres i sis mil euros per una
medalla d’or, per a caçar, d’eixa caça que meneja molts, molts diners, d’eixa caça
esportiva que res té a vore amb la regulació de l’ecosistema. És a dir, si necessites
matar, a no sé molts porcs senglars o no sé molts cérvols, jo te’ls portaré perquè en
tingues per a caçar-los. Això no té res a vore amb l’ecosistema. Perquè vosté ha dit:
«digueu-ho clar, no esteu acomplexats, si esteu en contra de la caça, digueu-ho». És
que no estic en contra de la caça. És que ho he dit al principi. I, si algú es pensava
que anava a tindre una postura totalment animalista de defensa dels animals, no.
Perquè a mi, en determinades situacions no em sembla malament la caça.
I, aleshores dius: bé, però com que estava un poc intentant justificar el senyor
Martínez «però és que el text diu...». Jo he llegit en el text pa chulo, chulo, mi pirulo.
Em sap greu, però jo he llegit això. Jo he llegit que Vox presenta en les seues xarxes
socials una foto d'unes llebres marcant el logotip del seu partit polític, i de sobte tot el
món ha decidit parlar de caça. Em sap greu, jo veig «mi pirulo».
I, a la senyora Maribel li diria que està molt bé elaborar una Llei marc i totes estes
coses, però jo crec que ara en estos moments seria legislar en calent. Crec que no
és un sector que estiga acusat d’una legislació opressiva, ni molt menys perquè la
legislació és bastant antiga, i bastant antiga la caça com bé ha reconegut el senyor
Sanfrancisco. Era bastant molt més boiant del que és ara. Per tant tenia les portes
molt més obertes. Per tant, bé, em sap greu si la meua lectura entre línies és diferent
de la que fa el senyor Martínez i el senyor Miró.
Ja he dit el vot, moltes gràcies.
Sra. Sánchez: No, jo seré molt breu. Només reiterar el que s’ha dit abans i que han
comentat la resta d’alguns grups. Que nosaltres estem a favor, i que el que s’ha de
fer és regular-ho bé. Gràcies.
Sr. Sanfrancisco: Bé, jo pense que en els nostres debats no es tracta de dir el que
a un personalment si li agrada o no li agrada, sinó que es tracta de debatre sobre
unes lleis que es volen posar sobre uns reglaments en els quals, pense que no és
intel·ligent i no és adient pensar en clau personal sinó en clau social i en clau del que
un pensa que més ens puga interessar com a societat.
De tota manera, és veritat que ens trobem davant d’una activitat que genera
contestació social en aquells que no són caçadors i que també volen gaudir de la
natura, passejar a peu o amb bicicleta, buscar bolets, etc. I també, com Espanya és
dels espanyols i de les espanyoles, tenen dret a dir la seua. No només els caçadors.
En la seua moció parlen d’un milió de caçadors. Adés, la companya de Ciutadans
deia quatre milions. Deloite parla de 713.139 llicències. És a dir, està clar que no se
sap els caçadors que hi ha, o estan les xifres molt manipulades.
Vostés ens parlen de menyspreu a la llibertat individual, eixa llibertat que fa que els
rics siguen cada volta més rics i els pobres cada volta més pobres. Supose que fent
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honor a eixa llibertat s’afanyen a anunciar la supressió de l’impost sobre successions
a Andalusia, no fóra cas que els rics i pobres ho foren menys.
Per cert, com s’articula eixa llibertat individual en la prohibició que vostés varen fer
de TV3?
La cacera no és compatible amb la biodiversitat. Cada any moren per la cacera 25
milions d’animals i les sancions i sentències per l’ús de verins en vedats ha anat
incrementant-se cada any. L’os bru, el linx ibèric i el llop es veuen greument afectats
per la cacera.
Converteix els vedats en granges intensives i camps de tir, propaga espècies
exòtiques o invasores com l’arruí, el mufló i la guatla japonesa.
No serveix per a gestionar la fauna ni controlar sobrepoblacions. Una sentència
recent del Tribunal Suprem deia «La caza y la pesca lejos de servir a los fines de
erradicación de especies exóticas o invasoras determinan su mantenimiento
indefinido, cuando no la agravación». I això no ho ha dit Ecologistas en Acción, ho
diu el Tribunal Suprem.
Limita els drets de la majoria dels ciutadans. Tall de camins públics, vies pecuàries...
una mitjana de 28 persones moren cada any per l’ús d’armes de foc en la cacera, i
no són exclusivament caçadors.
Maltracte animal. S’estima que en acabar la campanya, uns 50.000 llebrers són
abandonats.
Per ajudar els pobles menuts i d’interior pensem que seria més adient incentivar
activitats com el cicloturisme. En concret, la fundació de ferrocarrils espanyola indica
que el cicloturisme suposa 890.000 pernoctacions i 80 milions d’excursions. Cada
any es venen a Espanya, parlant d’activitat econòmica, prop d’un milió de bicicletes.
No podem aprovar la moció perquè:


Respecte al primer punt, considerem que no és un valor estratègic per a les
nostres comarques.



Respecte al segon, no considerem que s'haja d'impulsar la pràctica de la
caça, pels problemes que genera.



I quant al tercer, sí que hi estem d’acord, perquè entenem que un estudi sobre
la sostenibilitat social i ambiental de la cacera no donarà per bona la seua
impulsió, al contrari.

Si retiren els dos punts primers i deixen el tercer i el quart, el nostre vot serà
favorable.
Sr. Martínez: Un poc per contestar als companys.
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Amb mi, senyora Climent, de segur que no coincidix en esta. Perquè jo, ho he tornat
a llegir, chulo chulo mi pirulo no he trobat cap paràgraf que pose això. O siga, que
amb mi no va a coincidir perquè jo no ho he trobat, jo no sé si el senyor Miró ho ha
trobat?
I, després, diverses qüestions:


Una, jo crec que el que deia el company Àlex ara era un poc el motiu que té
esta..., això..., regular estes situacions que no són les aconsellables, que no
són les que han de passar. Si el Tribunal Suprem està, per dir-ho d’alguna
manera, evidenciant determinades qüestions, s’hauran d’incloure en esta
regulació. Si hi ha 50.000 llebrers abandonats, haurem d’impedir-ho. I, això no
serà un tema de la regulació de la caça, això serà tema que hi haurà
determinats caçadors que són un... no, bé, doncs uns criminals. Perquè això
és cometre un crim, i açò ja no és llevant la caça o no llevant la caça; sinó
regulant que estes qüestions no passen i no puguen passar.



I jo crec que, amb açò està el tema de la llibertat; també està el tema de la
llibertat. I als socialistes sempre ens agrada la llibertat amb igualtat. Perquè,
per a nosaltres el que és classe mitjana alta té dret igual que el que caça en
un poble. La igualtat és el que ens uneix a tots. I la llibertat està molt bé, però
el que ens uneix a tots és la igualtat en eixa llibertat.

Jo, per acabar, només vull dir-li una qüestió al senyor Miró. En el nostre partit caben
els que pensen com la ministra i els que no. Hi ha altres partits que els que pensen
diferent de ministres o determinats dirigents, no poden estar en eixe partit. Nosaltres,
els que pensen com la ministra estan en el partit, i se senten representats per eixa
ministra, i els que no pensen com la ministra, també.
Sr. Miró: Señor Martínez se le ha olvidado una modalidad, y es: la que piensan de
una manera, pero dicen otra. Esa es otra acera. Aquí, en este Salón de Plenos,
también se suele repetir esa tercera modalidad, por completar un poquito toda la
exposición…
Miren, yo, al final, me voy satisfecho de haber presentado esta moción, porque los
dos objetivos que me planteaba al presentarla se han cumplido, los dos.
Uno, que era reconocer y poner en valor la práctica de la caza, pero sin ningún tipo
de tapujo. Y con los votos que yo más o menos he contado, la moción va a salir
adelante. Con lo cual ese reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Alcoy, por
mayoría absoluta, se va a realizar. Objetivo uno cumplido.
Y objetivo dos, también cumplido. Que es quitar esa máscara a aquellos que, esa
tercera modalidad señor Martínez, piensan una cosa y dicen otra. A esos, pues
también los hemos descubierto aquí y, por tanto, la misión del Partido Popular se ha
cumplido. Por tanto, en primer lugar satisfacción
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Cuando hablan de clases, es que, al final, bueno, yo… he intentado obviar que el
que les habla, además de defensor de la caza, es practicante de la caza y, por tanto,
aficionado y conocedor en primera persona. Yo es que, haciendo esa interpretación
que la señora Climent se refería al decir «no, es que tenemos la libertad de
interpretar las palabras que aparecen y las frases en la moción a nuestra banda»,
bueno, pues yo también le puedo interpretar su intervención y la de algunos
miembros más de esta Corporación. Ignorancia, ignorancia, con una sola palabra.
Ignorancia. Ustedes no saben de qué están hablando. Es que no saben de qué
están hablando. Si es que, de lo que se dice ahí... el señor Martínez, estoy…, en eso
sí que estoy cien por cien de acuerdo con usted. ¡Léanse la moción! La moción dice
lo que dice. O sea, no intenten hablar de ricos y pobres. No intenten hablar de esa
caza digamos de elefantes, y de rinocer… si es que no estamos hablando de eso.
Estamos hablando de la caza de su pueblo, de las personas que usted conoce de su
pueblo. Estamos hablando de esas personas que, su vida, gira en torno a la caza, y
que son los primeros defensores del ecosistema. Que son los que siembran para las
especies silvestres. Que son los que ponen bebederos. Que son los que persiguen a
los furtivos. Los que se gastan mucho dinero, muchas veces casi todo su ahorro va
destinado a eso. De eso estamos hablando. ¡No inventen! ¡No intenten poner en
boca del Partido Popular cosas que no dice! ¡No hagan eso! Y luego, si en realidad
están dispuestos a que ese tipo de caza pues se ponga en valor y se mejore y se
actualice a los tiempos actuales, lo que tienen que haces es aprobar la moción. Si
precisamente lo que pide es eso. Que ese tipo de caza que ustedes valoran en
positivo, se regule y se controle de manera que sea capaz de compatibilizar y
combinar las sensibilidades de aquellos a los que les gusta, con aquellos a los que
no les gusta. Eso es lo que pretende la moción. Muchas gracias.
El Pleno de la Corporación, por mayoría absoluta de sus asistentes, con los votos a
favor de los concejales de los grupos políticos PARTIDO POPULAR (4), PSOE (9) y
CIUDADANOS (4) y los votos en contra de los concejales de los grupos políticos
GUANYAR ALCOI (5) y COMPROMÍS (3), aprueba la moción presentada.
PRECS I PREGUNTES
1.-

Compromís – Sr. Ivorra. Felicita per l’aula del CCJ després de dos anys;
pregunta pel problema dels clots al camí del Racó de Sant Bonaventura; prega
perquè tinguen sensibilitat amb la pintura del malaurat Raül Botella, que
precisament està en el mur on està l’escletxa perillosa del pontó de Sant Jaume i
vol saber com està l’asfalt del carrer Filadors.

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. Vaig a fer-ne unes quantes:
Primer: Enhorabona!, per fi ja tenim al CCJ, l’aula. Ens ha tardat dos anys, però ho
hem aconseguit. Esperem que prompte puguem posar-ho en pràctica i que tinguem
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a les persones necessitades, aturats de llarga duració, treballant o fent els estudis
necessaris allí. Esperem urgència en eixe apartat ara. Gràcies.
Després. Ja fa uns quants plenaris vam parlar del camí del Racó de Sant
Bonaventura, que tenia un problema d’uns clots. Continuem així. Va deteriorant-se.
Li recordem al regidor com està i, sí, que puga actuar també amb la urgència més
gran possible.
Després, una altra qüestió. Respecte del que ens han aprovat de l’escletxa del pontó
del carrer Sant Jaume, vull recordar-li que el mur eixe és, precisament on està
l’escletxa més perillosa, és una pintura del malaurat ja Raül Botella. Li demanaríem
que tingueren una certa... sí, sensibilitat, per a vore si hi podem fer alguna cosa. O
bé mantindre-ho, o recuperar-ho o alguna qüestió perquè, és un artista alcoià
reconegut i pensem que és bo per a la ciutat tindre este tipus de pintures al carrer.
I, després, vull recordar-li també al regidor corresponent. En el carrer Filadors es va
plantejar la possibilitat que calia asfaltar, recuperar i netejar tota la situació per
tercera vegada. Volíem saber com estava la situació, si ja està previst eixe asfaltat o
eixe nou formigó, i vore com està. Gràcies.
Sr. Alcalde: Bé, crec que han sigut quatre o cinc precs.
Sr. Martínez: Acceptar-li els precs que ha fet, com són els de la... tant del pont de
Sant Jaume... I en el tema del carrer Filadors vam estar parlant amb l’empresa, que
serà a càrrec d’ells, i vam parlar de les qüestions tècniques de les temperatures que
estàvem tenint pel tema de l’asfaltat. I estàvem esperant a tindre almenys una...
―Això és el que ens van dir― una mitjana de quinze graus per a poder asfaltar amb
seguretat, perquè es quede bé. Que el cas que va passar al carrer Filadors va ser
perquè es va gelar l’última part de l’asfaltat. De tota manera, serà per compte de
l’empresa i, per tant, ells hauran de resoldre-ho. Fins que no s’acabe el procés no
podrem abonar-los la factura.
I a tota la resta, vull dir-li, jo tampoc puc dir-li com estarà ni en quin estat, però està
clar que sent una obra intentem que estiga el millor possible.

2.-

Compromís – Sra. Climent. Realitza matisació tècnica a la senyora Granados
sobre vegetació climàcica a la qual es referia la Declaració Institucional

Sra. Climent: És una matisació tècnica. Senzillament a la senyora Granados, quan
ha llegit la moció del riu, com que l’esmena l’havia redactada jo, ha llegit «vegetació
climàtica». No està mal escrit, és «vegetació climàcica» perquè l’adjectiu de la
paraula clímax és climàcica. La vegetació màxima, la més desenvolupada, i
comptem a Alcoi amb alguns exemplars molt bonics d’arbres, molt bonics, a vore...
has dit climàtica, d’acord! Estava escrit climàcica. Que no estava mal escrit,
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senzillament volia especificar que es correspon a la vegetació màxima que pot
albergar un ecosistema sense pertorbació. Gràcies.
Sra. Granados: Gràcies, alcalde. Senyora Climent, a mi em té vosté profundament
preocupada, eh! El pirulo, el climax... de veritat que... no sé si el seu portaveu està
escoltant i li dóna algunes vacances a esta xiqueta perquè, de veritat que... Jo, he
pensat en vosté quan la llegia, de veritat, i he dit projecte perquè sé que a vosté això
del projecte li encanta, i ho he dit moltíssimes voltes; però de veritat que disculpe, ha
sigut doncs... desconeixement.
3.- Ciudadanos – Sra. Granados. Prec sobre pedra a l’espill que hi ha a l’encreuament
del carrer Xorrador amb la carretera del Preventori.
Sra. Granados: Hi ha un espill eixint del Xorrador per als cotxes que ixen, perquè

vegen qui baixa del Preventori. Eixe espill té una pedra així des de fa temps i, bé,
aprofite este fòrum perquè és veritat que fa falta. Vull dir, fa por. És que has de girar
el coll; si no, no veus. Els veïns ens ho han fet arribar i... Gràcies.
Sr. Alcalde: Molt bé.
4.-

Guanyar Alcoi – Sra. Blanes. Prec sobre exposició Francisco Aura i pregunta per
possible substitució del muntacàrregues del CCJ per un ascensor.

Sra. Blanes: Sí, bé, des de l’inici de l'exposició que es va muntar al vestíbul d’aquest
Ajuntament de Paco Aura, enteníem que no era el lloc més adequat perquè ha anat
apartant-se un poc a mesura que han anat un poc molestant aquells panells, per a
l’hora de la neteja, de qualsevol... De fet, la setmana passada fins i tot un dia de molt
de vent estaven tombats, i crec que va ser des de... Ho vam comunicar i es van
retirar. Vam poder comprovar el divendres que està al CCJ, i ens alegrem molt. Així
com ens va comentar la regidora María Baca que anava a passar-se pels instituts.
Jo, a més, hui que s’ha tractat aquest tema de la Mancomunitat ací al plenari,
demanaríem que es poguera oferir perquè correguera per la resta de municipis,
perquè creiem que és un material molt interessant que podria aprofitar-se i, bé,
donar-se ús perquè arribe i es conega per tots els municipis.
I, després, en eixa mateixa visita al CCJ vam poder vore les aules que comentava el
senyor Ivorra. Tan sols vull dir que, no sé si tècnicament és possible o que, però
també vam estar comentant el tema de l’accessibilitat. Que allí no hi ha ascensor,
però hi ha un muntacàrregues. Jo no sé si tècnicament es pot fer una substitució, es
pot fer un canvi de muntacàrregues per ascensor, perquè poguera ser accessible la
planta alta. No sé si això es pot estudiar o es pot vore si és viable. Moltes gràcies.
Sr. Gomicia: No, inicialment... no estic molt al corrent de la norma, però tenim
aprovat per part de la Conselleria eixa accessibilitat. Preguntaré, però en principi en
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eixe muntacàrregues, que no és un muntacàrregues, que és un... sí, sí, sí, ara com
ara ja tenim aprovada la llicència per a poder donar classes allí.
Sr. Alcalde: S’està complit la...
Sra. Blanes: No, simplement és que quan s’ha utilitzat, per exemple, per a altres
coses, o per al que és l’Escola de Teatre que estava allí o qualsevol altra activitat, no
es tenia la possibilitat d’utilitzar. No sé si de manera extraoficial... però bé, que se
sàpia i que, si es pot utilitzar, simplement que s’indique que està eixa possibilitat.
Gràcies.
5.- Ciudadanos – Sr. Antolí. Prec sobre reparació de fanal al pont de María Cristina.

Sr. Antolí: Sí, una última cosa, un prec per al senyor Martínez. En el pont de María
Cristina, en direcció a Cervantes, al centre del pont hi ha un fanal que ja estava
soldat, i la soldadura ha cedit i hi ha perill que caiga davall del pont. Aleshores, és un
tema que bé, seria interessant reparar-lo.
Sr. Alcalde: D’acord, ho mirem.
Sr. Antolí: Gràcies.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, l’alcalde dóna per conclosa la sessió a les
21.05 hores, de la qual cosa, com a secretària, estenc aquesta acta que signe
juntament amb el senyor president com a prova de conformitat. En done fe.

ANTONIO FRANCES PEREZ
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha firma: 27/03/2019

SONIA FERRERO COTS
SECRETARIA GENERAL
Fecha firma: 27/03/2019
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