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ACTA de la sessió ordinària realitzada pel Ple de l’Ajuntament el dia 25 de febrer 
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

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 19:00 h del dia 25 de febrer de 2019, presidits per l’alcalde-
president, 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.

Hi assisteix la interventora de fons, Núria Aparicio Galbis. 
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Excusa su asistencia el Sr. RAÜL LLOPIS I PALMER

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,  l’esborrany de l’acta de la sessió de 29-10-2018 (ordinària)

Se  da  cuenta  del borrador del acta de la sesión realizada por el Pleno el 29-10-2019 
(ordinaria).

El acta es conforme con lo que se ha tratado y acordado en la sesión y se aprueba por 
unanimidad de los señores asistentes, con los votos a favor de los concejales de los  
grupos municipales PSOE  (8), 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. Aprobación de operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, exp.: 2019/02.

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 a favor de los concejales del grupo municipal PSOE (8), y la 
abstención de los concejales de los grupos municipales GUANYAR ALCOI (5), 
CIUDADANOS (4), PARTIDO POPULAR (4) y COMPROMÍS (3), adopta el siguiente 
acuerdo:
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Reconocer los créditos que se señalan en la siguiente relación, con imputación a 

las partidas presupuestarias correspondientes:
- Relación C/2018/99991, por un importe total de 523.046,27 €, que 

empieza con la operación OPA nº 220180041622, Tercero: VECTIA 
INGENIERIA, importe: 2.184,05 € y termina con la operación OPA  nº 
220180041894, Tercero: IBERDROLA CLIENTES, S.A., importe: 20,59 
€.

3.2. Reconocimiento extrajudicial de créditos, 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 2017, 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 para  2018. 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 a favor de los concejales del grupo municipal PSOE (8), y la 
abstención de los concejales de los grupos municipales 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 Q/2019/10000, por un importe total de 5.092,20 €, que 
empieza con la operación ADO nº 920190000201, Tercero: BORONAT 
CORTES, JORGE (FARMACIA), Importe: 38,85 €  y termina con la 
operación ADO nº 920190000870, Tercero: GRAGIXMAN 
COMUNICACIÓ GRÁFICA, S.L.14, importe: 145,20 €.

3.3. Dación de cuenta de la ejecución trimestral del Presupuesto Municipal del 
Ayuntamiento de Alcoi, cuarto trimestre de 2018.
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El artículo 16 de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se 
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuya 
entrada en vigor (la del citado artículo) se produjo el 1 de enero de 2013, regula las 
obligaciones de carácter trimestral que deben ser remitidas a través de esta 
Intervención al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes del último día 
del mes siguiente a la finalización de cada trimestre.

La información a remitir se efectúa a través de la plataforma informática del 
propio Ministerio y mediante firma electrónica a través de modelos normalizados 
habilitados al efecto. 

Dicho suministro de información correspondiente al cuarto trimestre de 2018, ha 
sido efectuada por la Intervención municipal, dentro del plazo establecido por la oficina 
virtual del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Por todo lo expuesto, la Concejalía de Hacienda da cuenta de la remisión 
realizada que presenta el siguiente resumen:

1) Datos presupuestarios, referentes a gastos e ingresos corrientes y de capital 

actualizados.

2) Remanente de tesorería

3) Calendario, presupuesto de tesorería.

4) Dotación de plantillas y retribuciones

5) Deuda viva y previsión de vencimientos de deuda.

6) Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años.

7) Beneficios fiscales y su impacto en recaudación.

8) Ajustes practicados en el informe de evaluación para relacionar 

ingresos/gastos con normas SEC (sistema europeo de cuentas) y resumen del 

análisis de estabilidad presupuestaria.

9) Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio.

10) Flujos internos

11) Movimientos de la cuenta 413 “acreedores por operaciones pendientes de 

aplicar a presupuesto”.

12) Informe actualizado evaluación-resultado presupuestario.

13) Movimientos de la cuenta “Acreedores por devolución de ingresos indebidos”.
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14) Detalle de gastos finalistas financiados con fondos de otras administraciones.

15) Informe actualizado de evaluación de datos generales.

16) Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado.

La Pleno de la Corporación, queda enterado.

3.4. Dación de cuenta de las obligaciones previstas en la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas del Sector Público, cuarto  trimestre de 2018.

La Ley 25/2013, de 27 de julio, de impulso de la factura electrónica y creación 

del registro contable de facturas en el Sector Público y que en su artículo 10 establece: 

Actuaciones del órgano competente en materia de contabilidad.

Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de 

contabilidad en las Administraciones Públicas:

1.- Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto de las facturas 

pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos 

competentes.

2.- Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto 

a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se 

haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este 

informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del 

año al órgano de control interno.

En base a lo anteriormente expuesto  se ha solicitado a las unidades 

presupuestarias la justificación de la falta de tramitación de los reconocimientos de la 

obligación de las facturas que han transcurrido más de un mes desde su anotación en 

el registro de facturas, meses de octubre, noviembre y diciembre de  2018.
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Por todo ello, la Concejalía de Hacienda da cuenta al Ayuntamiento Pleno  del 

informe del cuarto trimestre de 2018 de las facturas que han transcurrido más de tres 

meses desde su anotación en el registro de facturas y no se ha tramitado el 

correspondiente reconocimiento de la obligación, con el siguiente detalle:

El Pleno de la Corporación queda enterado.

4. GOVERN MUNICIPAL
4.1. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia des de la número 178 fins a la 

número 581 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 18 de enero de 2019, núm. 178, al 15 de febrero de 2019, núm. 581.

 El Pleno de la Corporación queda enterado.
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4.2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL: COMPLIMENT DELS COMPROMISOS CONTERTS 
PER L’ESTAT ESPANYOL DE L’AGENDA 2030, RELATIVA AL SEU OBJECTIU Nº8, 
TREBALL DECENT I CREIXEMENT ECONÒMIC

Sr. Alcalde: Hi havia un representant de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción 

Católica) per a llegir la Declaració. Algun representant? Sí.

El Senyor Francesc Llorens, com a representant de la HOAC, llig la següent Declaració 

Institucional:

Sr. Llorens: Bon vesprada.

«COMPLIMENT DELS COMPROMISOS CONTERTS PER L’ESTAT ESPANYOL DE 
L’AGENDA 2030, RELATIVA AL SEU OBJECTIU Nº8, TREBALL DECENT I 
CREIXEMENT ECONÒMIC

Aquest text que es presenta parteix del respecte a principis bàsics de la convivència 
social com són «el bé comú i la subsidiarietat”, entenent que “el bé comú és el 
conjunt de condicions de la vida social que fa possible a les associacions i a 
cadascun dels seus membres l’assoliment ple i més fàcil de la seua pròpia 
humanitat» i que «la subsidiarietat suposa que cada grup social i els qui 
l’integren han d’exercir les seues pròpies responsabilitats personals i socials».

També es presenta tenint en compte que el 7 d’octubre es celebra a tot el món des de 
l’any 2008, a proposta de la Confederació Sindical Internacional (CSI) el «Día 
Mundial del Trabajo Decente».

L’expressió «Treball Decent», és un concepte encunyat per la societat civil i fa 
referència a «les condicions que ha de reunir qualsevol treball perquè estiga 
d’acord amb la dignitat de la persona, dona o home, que el realitza».

Qui primer va utilitzar el concepte de «treball decent» va ser l’Organització Mundial 
del Treball (OIT) l’any 1999 i ho va encunyar per donar resposta a la problemàtica 
creada en el món del treball per la globalització.

El va proposar amb la intenció «d’establir les condicions que ha de reunir qualsevol 
relació laboral de manera que el treball es realitza en forma lliure, igualitària, 
segura i humanament digna, i considerant que per, sota d’aquests estàndards, han 
de considerar violats els Drets Humans i que no hi ha treball lliure».
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L’ONU, va acceptar aquest concepte quan, l’11 de setembre de 2012, en la seva 
resolució 66/288 marcà uns objectius per a un desenvolupament sostenible i, entre 
ells, inclou el del «treball decent» (punt 147).

Tres anys després, el 25 de setembre de 2015, durant la Cimera de l’ONU sobre el 
desenvolupament, 193 països, entre ells el nostre a través del cap de l’Estat, Felip de 
Borbó, es va comprometre a impulsar 17 objectius, coneguts com Agenda 2030, del 
qual destaquem, pel que fa a aquesta declaració, l’objectiu número 8 titulat «treball 
digne i creixement econòmic» i que diu així: «promoure el creixement econòmic 
sostingut, inclusiu i solidari, l’ocupació plena i productiva, i el treball decent per a 
tots».

El compliment d’aquest objectiu nº8 és fonamental perquè si no és així, per als 
propers cinc anys és, més que probable, que augmente la desocupació; el 2019 
passarem a 212 milions més sense feina al planeta, i molts més treballadors i 
treballadores, tot i tenir feina, ho faran en una situació laboral i social vulnerable i 
precària. En el cas d’Espanya i, en particular a la Comunitat Valenciana, es pot reduir 
la desocupació creant ocupació cada vegada més precària. El fet de tenir ocupació 
no traurà a milions de treballadors i treballadores de la pobresa.

L’Agenda 2030 i el seu objectiu nº8 planteja 9 metes, unes per a 2020 i altres per 2030, 
relatives a: la protecció social, la pobresa infantil, caminar cap a un nou model 
productiu, pla d’acció a favor de l’ocupació juvenil, desvinculació del creixement 
econòmic de la degradació del medi ambient, protecció dels drets laborals, bretxa 
salarial i mesures per afrontar l’increment d’accidents i malalties laborals. Aquestes 
metes són respostes als problemes estructurals de temporalitat, precarietat i 
desequilibris territorials que pateix el nostre país i, en particular la Comunitat 
Valenciana. Totes aquestes metes estan interrelacionades, és per això que, per la seva 
rellevància en fixem 5 que inclouen les altres quatre:

1. El model productiu, que a la Comunitat Valenciana es bassa essencialment en el 
sector serveis en el que, aproximadament dos milions de persones s’agrupen i que 
representa el 74,1% de la població. Aquesta realitat genera una economia fràgil i 
dependent d’altres economies. Tenim un teixit empresarial de petites empreses, el 
41,1%, amb menys de deu treballadors i treballadores que en moltes ocasions se 
senten en desemparament, sobretot en la negociació col·lectiva.

L’Agenda 2030 ens emplaça a promoure canvis en el model productiu; possibilitar èxits 
més elevats de productivitat econòmica mitjançant al diversificació, modernització 
tecnològica i la innovació entre d'altres, centrant l’atenció en sectors de més valor afegit 
i ús intensiu de la mà d’obra. Avançar en aquesta direcció ens faria més competitius pel 
valor afegit dels nostres productes i així ser competitius reduint costos via salari.

2. Bretxa Salarial, que a la Comunitat Valenciana és del 25,4% sent la mitjana 
nacional del 23,25% amb els salaris bruts anuals de 17.511 euros per les dones i 
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23.479 euros pels homes, a més d’altres drets que marquen igualment un diferencial. 
Resumint, les dones a la Comunitat valenciana deixen de percebre 5.668 euros a l’any.

L’Agenda 2030 posa les bases per aconseguir la plena ocupació, garantint un treball 
decent per tots els homes i totes les dones, incloses les persones joves i les persones 
discapacitades i la igualtat de salaris i drets per treball d’igual valor.

3. Ocupació juvenil. El 18,6% dels joves d’entre 15 i 29 anys de la Comunitat 
Valenciana, ni estudien ni treballen. Són joves amb escassa qualificació i sense futur.

L’Agenda 2030 planteja per al 2020 reduir substancialment la proporció de persones en 
aquesta situació, així com posar en marxa polítiques d’ocupació a aplicar en la 
Comunitat Valenciana que es concreten en el «Pacte Mundial per l’ocupació de 
l’Organització Internacional per al Treball» (OIT).

4. Salut i Seguretat laboral. En els darrers anys l’augment d’accidents i malalties 
laborals és preocupant. A la Comunitat Valenciana en 2016 van ser 42.062 els casos 
d’accidents. L’increment anual és del 6,5%.

De l’Agenda 2030, entre les metes relacionades amb el Treball Decent destaquem: 
aconseguir la cobertura sanitària universal, mesures de seguretat laboral per reduir 
morts i malalties produïdes per accidents, productes químics, perill de contaminació de 
l’aire, l’aigua i el sòl.

5. Pobresa infantil. La taxa de risc de pobresa i d’exclusió infantil de la Comunitat 
Valenciana és del 37,1% i afecta aproximadament a 330.000 nens i nenes. La pobresa 
severa afecta a 170.000 nens i nenes. Els nens i nenes de famílies migrants són els 
més parats (el 62,2% pateix pobresa severa).

L’Agenda 2030 proposa polítiques amb mesures concretes i eficaces per erradicar de 
veritat la pobresa infantil, que han d’aplicar els diferents països que han subscrits 
compromisos amb l’Agenda 2030. en aquest sentit el govern d’Espanya, en el seu Pla 
Director per un Treball Digne, ha posat en marxa un Pla de recursos pressupostaris de 
deu milions d’euros totalment insuficient, que només serveis per pal·liar la pobresa, 
però no la resol.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament d’Alcoi manifesta:

1. En el marc de les seves competències, l’Ajuntament d’Alcoi ES COMPROMET a 
promoure aspectes de les metes exposades incloses en l’objectiu nº8 de l’Agenda 
2030, subscrita per l’Estat Espanyol el 25 de setembre de 2015:

 Pla d’Ocupació Juvenil tenint en compte el «Pacte Mundial per a 
l’Ocupació de l’OIT».
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 Eliminar, si n’hi ha, la bretxa salarial entre homes i dones.

 L’ocupació que genere aquesta corporació serà una ocupació digna.

 Promoure i facilitar que les licitacions i plecs de condicions tècniques 
possibiliten la participació d’altres economies: del Bé Comú, Circular, 
Social i Solidària, que ens els seus principis promoguen el treball digne.

 Promoure iniciatives per aturats i aturades de llarga durada perquè 
s’agrupen i creen empreses, cooperatives, ... que promoguen el treball 
digne.

 Sol·licitar al govern de la nació que facilite a aquest Ajuntament els 
recursos humans i tècnics del «Pla Director per un treball digne» aprovat 
rel 178 de juliol de 2018 (BOE A-2018-10653) per fer front al frau en la 
contractació temporal i contra els abusos de la contractació a temps 
parcial, així com combatre l’economia irregular.

2. L’Ajuntament d’Alcoi insta al govern de la Comunitat Valenciana, a la Federació de 
Municipis d’Espanya, al Govern de la Nació, als Partits Polítics amb representació 
parlamentària i a l’alt comissionat per a l’Agenda 2030 a: promoure iniciatives i mesures 
de cadascuna de les metes exposades en l’exposició de motius, per desenvolupar 
l’objectiu nº8 de l'Agenda 2030, així com revisar anualment el desenvolupament de les 
mateixes.

3. L’Ajuntament d’Alcoi ES COMPROMET a informar els veïns de la seva localitat, 
difonent el contingut dels acords adoptats.»

Des de l’HOAC volem donar gràcies al Ple de l’Ajuntament per convertir la nostra moció 
en esta Declaració Institucional. Gràcies.

Sr. Alcalde: Moltes gràcies a vosaltres per la proposta.

Sr. Alcalde: Com que hi ha dues mocions sobre el 8 de Març: 

 4.3.MOCIÓ CONJUNTA PSOE-GUANYAR ALCOI-COMPROMÍS SOBRE 8 DE 
MARÇ

 4.12.PP-MOCIÓN SOBRE LA CELEBRACIÓN DEL 8 DE MARZO

Tal com vam acordar en Junta de Portaveus, farem un debat únic i després votarem 
per separat cadascuna de les mocions. Primerament comencem per la moció del 
Col·lectiu 8 de Març, que passen a llegir la proposta:

4.3. MOCIÓ CONJUNTA PSOE-GUANYAR ALCOI-COMPROMÍS SOBRE 8 DE MARÇ
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La Sra. Sari Ginés Doménech, com a representant del col·lectiu 8 de març, llig la 
següent moció:

«MOCIÓ PER A PROPOSAR A GRUPS POLITICS PER A LA SEUA APROVACIÓ EN 
PLENS D’AJUNTAMENTS.

Els grups municipals de l’Ajuntament d’Alcoi, segons s’estableix en la normativa vigent, 
proposem al Ple de la Corporació l’aprovació de la següent moció de suport a la Vaga 
Feminista de 2019:

L’èxit de la Vaga Feminista del passat any no pot ser un fet aïllat en la història d’aquest 
país. Ha de ser el punt de partida del reconeixement i resolució de les injustes 
discriminacions i intolerables desigualtat que pateixen les dones.

Aquest 8 de març de 2019, el moviment feminista torna a convocar una vaga amb el 
suport d’organitzacions i col·lectius polítics, socials i sindicals. Una vaga que es 
desenvoluparà en el camp de les cures, el consum, en l’àmbit laboral i també en 
l’educació, amb especial èmfasi en la lluita frontal contra les violències masclistes, que 
són l’expressió més brutal de la situació de discriminació que vien les dones.

Perquè continua existint la bretxa salarial que ens penalitza, els sostres de cristall que 
ens discriminen i el sòl enganxós que ens empobreix així com la segregació 
ocupacional que ens assigna les labors pitjor pagades i menys reconegudes. I 
persisteixen, sense cap dubte, les enormes dificultats afegides per a l’accés de les 
dones al mercat laboral.

És una vaga necessària perquè continua sent urgent que la vida i les persones se 
situen en el centre de l’economia. És indispensable treballar per un consum sostenible 
que no condicione a les dones com a objecte de negoci. Perquè és irrenunciable 
l’exigència d’una educació pública, laica i feminista, que incloga l’educació afectiu-
sexual, la coeducació i les aportacions de les dones al coneixement col·lectiu.

La vaga del 8M de 2019 és una convocatòria plenament vigent enfront de les 
desigualtats, i les violències estructurals que pateix més de la meitat de la humanitat. 
Perquè la sua desaparició exigeix una estratègia coherent i sostinguda en el temps per 
a reivindicar aqueix nou model social, just, democràtic, igualitari i lliure de violències 
masclistes al qual aspirem.

Hui, la convocatòria de la vaga és especialment necessària davant la reaparició i difusió 
de missatges enormement reaccionaris que qüestionen els drets de les dones, fins i tot 
aquells que es van aconseguir després de dures i prolongades lluites. Missatges que 
neguen la necessitat de les polítiques d’igualtat, intentant falsejar realitats tan dures i 
evidents com la violència masclista emparant així el retorn d’una societat hipòcrita i 
anestesiada, on desaparegueren els drets de les dones sobre el seu propi cos i la seua 
pròpia vida.
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Els que protagonitzen aquesta ona reaccionària i caduca, i també els que mostren la 
seua vertadera cara donat suport al seu discurs, són mereixedors del rebuig social més 
absolut al carrer i en les urnes. La sua hipocresia i falta de respecte cap a les dones es 
fa evident i només és mereixedora d’una resposta frontal col·lectiva i contundent.

Perquè les dones no donaran ni un pas arrere i amb elles, la gran majoria de la 
ciutadania que aspira a una societat que garantisca una vida digna i lliure a totes les 
persones.

Per tot això, l’Ajuntament d’Alcoi adopta els següents acords:

 Donar Suport a la Vaga feminista convocada el 8M de 2019, facilitant el seu 
desenvolupament en aquesta Corporació.

 Facilitar amb tots els mitjans materials, personal i de difusió les manifestacions, 
concentracions i actes que convoquen les associacions feministes el 8 de març.»

Moltes gràcies.

Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Abans d’iniciar el debat, el Partit Popular llegirà els punts 
d’acord de la moció que proposa:

4.12.PP-MOCIÓN SOBRE LA CELEBRACIÓN DEL 8 DE MARZO

Sr. Payá: Gracias señor alcalde. Bueno, paso a leer los puntos de acuerdo puestos en 
la moción  que presenta el Partido Popular con motivo del 8 de marzo.

«ACUERDOS

PRIMERO: Conmemorar el día 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer y 
promover actividades dirigidas a reforzar el principio de igualdad entre hombres y 
mujeres, sumándonos al lema de la ONU «Pensamos en igualdad, construimos con 
inteligencia, innovamos para el cambio».

SEGUNDO: Instar en el Gobierno a la presentación y aprobación de una Ley de 
Igualdad Laboral, entre hombres y mujeres, a fin de garantizar de manera efectiva el 
derecho a la conciliación, así como las medidas que hagan posible la igualdad en el 
empleo.
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TERCERO: Como Ayuntamiento nos comprometemos a elaborar políticas de igualdad 
de carácter transversal y en el presupuesto; a evaluar y hacer el seguimiento de los 
acuerdos tomados en materia de igualdad a través de planes de igualdad tanto para la 
ciudadanía como para las plantillas municipales y dar cuenta periódicamente a este 
pleno.

CUARTO: Impulsar políticas que fomenten la conciliación, la corresponsabilidad, así 
como la no discriminación de la mujer, para propiciar la eliminación de políticas que 
todavía se dan de forma encubierta en determinadas profesiones en las que las 
mujeres embarazadas son penalizadas por el simple hecho de ser madres y evaluadas 
con un «rendimiento anormal».

QUINTO: Propiciar desde las diferentes áreas municipales, que todas las personas, 
cuando así lo necesiten, cuenten con la atención necesaria mediante los servicios 
públicos, para que las tareas del cuidado familiar no supongan una desigualdad a la 
hora de la integración efectiva de la mujer en la vida laboral y/o en su carrera 
profesional.

SEXTO: Pedir al Gobierno español la ratificación del Convenio 189 del OIT 
(Organización Internacional del Trabajo) para la dignificación del trabajo en el hogar y 
los cuidados.

SÉPTIMO: Como Ayuntamiento nos comprometemos y alentamos a las otras 
instituciones a seguir trabajando por la igualdad y al avanzar en el desarrollo de las 
políticas por la igualdad y contra la violencia machista y de género. Manifestamos la 
importancia del Pacto de Estado contra la violencia de género, y la continuidad 
presupuestaria para garantizar su aplicación. Manifestamos la importancia cívica y 
política del Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista. Nuestro 
Ayuntamiento se adhiere a dicho pacto y se compromete a aplicarlo y a actuar de 
acuerdo con sus propuestas.

OCTAVO: Como Ayuntamiento, nos adherimos al acuerdo al que se ha llegado en las 
Cortes Valencianas el pasado 30 de enero, por el cual se refuerza el acuerdo del Pacto 
Valenciano contra la violencia de género y machista y por tanto, nos comprometemos 
también a continuar haciendo valer las medidas del dicho Pacto, además mostramos 
nuestro rechazo a cualquier tipo de posicionamiento político que niegue la existencia de 
la violencia de género y machista o que propugne la minoración de las medidas de 
protección de las mujeres. Por lo tanto, mostramos también nuestro rechazo a la 
adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, con formaciones con estos 
planteamientos. Hay que recordar que la violencia contra las mujeres es un tema que 
ha sido objeto de un pacto de Estado.

NOVENO: Declarar nuestro pueblo un municipio contra la violencia machista y libre de 
trata y de prostitución.
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DÉCIMO: Exigir a las Administraciones Públicas una financiación suficiente para llevar 
a cabo las políticas de igualdad, así como las políticas educativas y las sociales. 
Necesitamos unas políticas amplias, no se trata de resolver situaciones de especial 
precariedad de carácter asistencialista sino de garantizar los derechos de ciudadanía, y 
es urgente que desaparezca la discriminación que sufrimos en la financiación. Nos 
hace falta pues, reclamar, con el objetivo de mejorar el Estado del Bienestar en nuestro 
país, una reforma urgente del actual modelo de financiación autonómica.

UNDÉCIMO: Facilitar espacios para que las actividades programadas por las 
asociaciones por la Huelga mundial de mujeres del día 8 de marzo convocada a nivel 
mundial por el Movimiento Feminista.

DUODÉCIMO: Dar traslado de los presentes acuerdos a la Generalitat Valenciana, y 
especialmente a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, a los grupos 
parlamentarios de las Cortes Valencianas, al Ministerio de Presidencia, relaciones en 
las Cortes e Igualdad del Gobierno de España y a los diferentes grupos parlamentarios 
del Congreso y del Senado, así como que se publicite por las vías habituales y se 
comunique al tejido asociativo de nuestra población.»

Sra. Doménech: Gràcies, senyor alcalde, bona vesprada a totes i a tots.

Des de Compromís donem suport a la moció presentada pel Col·lectiu 8 de Març, però, 
a més, volem fer constar que en som copartícips, ja que, com que no vam arribar a un 
acord els grups municipals, faig o fem les mencions següents:

 Cal remarcar la gravetat de les situacions que pateixen les dones migrants, 
exposades a múltiples violències. 

 Rebutgem el tràfic de persones i el sistema prostitucional. Convertix les dones en 
mercaderia i vulnera els seus drets.

 Cal insistir en el paper important dels mitjans de comunicació i en els agents culturals 
per trencar estereotips i presentar les dones com a subjectes amb drets plens, i no 
com a subsidiàries ni com a objectes, cap sentit.

 Demanar al Govern espanyol que inicie els tràmits per aprovar una Llei d’equiparació 
efectiva salarial entre dones i homes. El 80% de les rendes de menys de 12.000 
euros a l’any són de les dones i, a més, pateixen una pressió fiscal del 30%. La 
pobresa té rostre de dona.

 Cal la implementació de les mesures que les Corts Valencianes, en la resolució de la 
Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere i del Col·lectiu LGTBI del 5 de desembre 
del 2017, van instar al Govern de l’Estat.

 I, per acabar, traslladar al Govern espanyol la nostra preocupació per la situació de 
discriminació que patixen les dones. Cal avaluar el desenvolupament i l’aplicació de 
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la llei 3 del 2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes, la seua 
eficàcia i la seua capacitat per tal de resoldre els problemes reals de la desigualtat. 
Gràcies.

Sra. Payá: Gracias de nuevo.

El Partido Popular ha traído una moción consensuada por varios partidos políticos en el 
seno de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Ha sido una moción 
consensuada por Partido Popular, Partido Socialista, Compromís e Izquierda Unida.

Nosotros hemos buscado presentar una moción que reuniera el mayor consenso 
posible, porque pensamos que la ocasión lo merece. La defensa por la igualdad y los 
derechos de las mujeres lo merece.

Y aquí, en este Ayuntamiento, pues también habíamos consensuado una moción. 
Cinco grupos políticos, cada uno con diferentes ideologías, habíamos sido capaces de 
ponernos de acuerdo. Porque, el 8 de marzo es un día de celebración de las mujeres, 
de todas las mujeres, no es una cuestión de color político. 

Pero, al Colectivo 8 de març, no sabemos si es que le ha interesado más hacer política 
que obtener el apoyo de toda esta Corporación. Que no lo olviden, representa a todas 
la alcoyanas y alcoyanos. Parece que les ha interesado más su reivindicaciones 
ideológicas que obtener el consenso político en favor de los derechos de las mujeres. 
Dos palabras, solo dos palabras diferencian la moción presentada por el colectivo, 
ahora mismo del 8 de març, con la que habíamos consensuado.

Solo la retirada de dos palabras ha evitado que se convierta en una declaración 
institucional. Estas dos palabras son el motivo por el que estamos debatiendo. La 
referencia a la exigencia de una formación pública y laica. 

Y es que, hay algo en la exigencia de este colectivo que, la verdad es que no entiendo 
demasiado bien. Cuando manifiestan la exigencia de una educación pública y laica, 
¿es qué exigen que solamente exista esta tipo de educación? Si este es el caso, pues 
creo que se han equivocado de vía, se han equivocado de moción y se han equivocado 
de debate. Si defienden un tipo de enseñanza único, pues presenten una moción e 
iniciaremos un debate; pero no será un apoyo a los derechos de las mujeres, será un 
debate sobre educación. O si, con esta exigencia se refieren a que solo la educación 
pública y laica es la que exigen que sea en igualdad, pues creo que también se han 
equivocado, porque aquí, insisto, representamos a todas las alcoyanas y a todos los 
alcoyanos. Y creo que, como Corporación Municipal, debemos de exigir que toda la 
educación sea en igualdad. La educación pública, la concertada, la privada, la laica, la 
religiosa, toda la educación debemos exigir que se imparta en igualdad. Por eso esta 
Corporación habíamos optado por consensuar la exigencia de toda la educación, 
retirando esas dos palabras.

Y este fue el motivo de que retiráramos las palabras, para englobar a toda la 
educación.
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Yo creo que ya esta bien de hacer política partidista, política de bloques, con un día 
para celebrar por todas las mujeres.

Señoras del 8 de març, evolucionen y den un nuevo enfoque al feminismo, alejado de 
planteamientos ideológicos. Gracias.

Sra. Granados: Gràcies alcalde, molt bona vesprada a tots.

Bé, en primer lloc vull dir que des de Ciutadans ens haguera agradat també sumar-se a 
esta moció que hui presenta el col·lectiu amb el suport del Partit Socialista, de Guanyar 
i de Compromís; però no ha sigut possible. I vull dir, una volta més, que hauria de ser 
una Declaració Institucional, perquè és que per a tots els grups, jo pense que el tema 
de la dona és un tema capital, és un tema prioritari i, a més, és que ací estem 
representades. És que no té sentit. 

Però bé, dit açò, doncs anem a debatre la moció. Des de Ciutadans pensem que, com 
hem dit en altres ocasions, sempre hem respectat moltíssim els manifestants i les 
persones que volen fer vaga, ja que, per descomptat que tenen dret, i des del nostre 
partit respectem immensament el dret de vaga i la decisió personal de cadascú; però, 
per això mateix, que la decisió és personal, doncs també respectem aquelles persones 
que no la vulguen fer. I, per això, en eixe sentit, des del meu grup ens abstindrem en 
esta primera moció.

Pel que fa a la moció del Partit Popular. Bé, que com és una moció que s’ha aprovat en 
la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, doncs li donarem suport a esta 
moció perquè, bé, ho hem dit sempre, des de Ciutadans lluitem per una igualtat real en 
totes les institucions on estem. I per això pensem que, a vore si és possible, ja que 
l’any passat i enguany no ha pogut ser, per a l’any que ve la nova Corporació tinga a bé 
llegir per esta commemoració una Declaració Institucional. Gràcies.

Sra. Davó: Gràcies, senyor alcalde, bona vesprada a totes i a tots.

No amagaré que m’ha sorprés la moció que el Partit Popular du avui al Plenari, tot i no 
ser una moció pròpia del Partit Popular, de ser, com ha dit la senyora Payá, 
consensuada entre diferents partits. Dic que no amagaré la meua sorpresa perquè 
s’allunya de la via reaccionària que Pablo Casado ha retornat al Partit Popular, i 
s’apropa més a una via més de centre.

Sobretot, el que m’ha sorprés és que l’any passat el Partit Popular ens duia una 
iniciativa que parlava que teníem enfront de nosaltres una vaga insolidària, 
irresponsable i elitista; però no de mujeres reales con problemas cotidianos. Van ser 
quasi paraules textuals de la regidora del Partit Popular que acaba de parlar. En canvi, 
este any, ens duen una moció que parla d’abolició de la prostitució, que parla de 
sostres de cristall i de sòls per a pisos, i fins i tot parla de subscriure el famós pacte 
antiVox que s’ha aprovat a les Corts Valencianes. Pacte que ara diuen que el 
subscriuen, però que a Andalusia sí que han signat, i ha comportat que, per exemple, 
tinguem un partit com Vox que presideix la Comissió de Memòria Històrica. Deuen ser 
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coses que passen per no tindre les coses clares, senyora Payá. En canvi, crec que el 
moviment feminista, ací representat pel Col·lectiu 8 de Març, sí que té les coses clares. 
I, de fet, crec que és l’únic moviment que pot evitar que tornem a l’Espanya del blanc i 
negre que vostés proposen, amb els seus companys de Vox i de Ciudadanos.

És el moviment feminista el que ens duu a una convocatòria de denúncia enfront de les 
desigualtats, les discriminacions i les violències estructurals que patim més de la meitat 
de la població mundial pel fet de ser dones. Però també, de reivindicació d’un model 
social just, democràtic i igualitari. Una vaga feminista contra un sistema capitalista i 
patriarcal que permet que les desigualtats estructurals que pateixen les dones estiguen 
arribant a uns nivells de gravetat i de tal dimensió que fa ineludible prendre els carrers, 
les institucions i els centres de treball per a demostrar que, sense nosaltres, el món 
cau.

És un món que dibuixa escenaris negres. És un món on les dones guanyen només 
entre el 60 i el 75% del salari dels homes, en treballs d’igual valor. I no parlem ja de si 
eixes dones són migrants.

A l’Estat espanyol el treball dedicat per les dones a la llar, a la cura i a la reproducció 
arriba al 53% del PIB, la qual cosa significa que l’Estat fa recaure en les dones una 
gran part del que hauria d’estar atés a través dels serveis públics.

La pràctica de la interrupció voluntària de l’embaràs no està garantida per a totes les 
dones. La misogínia recorre la cultura i la ciència en tots els seus àmbits. Tant que han 
parlat vostés d’educació, doncs ni en la literatura, ni en el cinema, ni en les 
matemàtiques, ni en la biologia, ni en l’enginyeria, les dones difícilment són 
visibilitzades, i no tenim una educació que ens done referents femenins.

Les agressions sexuals i les violacions, en alguns casos, han passat de ser actes 
criminals individuals, a formes grupals cada vegada més presents.

Els continus assassinats de dones, pel fet de ser dones, no disminueixen ni molt més 
desapareixen. Aquests assassinats masclistes han de traduir-se en un rebuig frontal a 
aquesta inacceptable realitat, que consolide la construcció d’una cultura antipatriarcal 
per a erradicar aquesta violència sistèmica de la vida de les dones.

La notable expansió que està adquirint el debat i la demanda dels ventres de lloguer, 
no ho oblidem, de dones pobres, i la compravenda d’infants, és preocupant. I els milers 
i milers de dones i xiquetes amb les quals es trafica per a consum sexual dels homes i 
la seua irrefutable connexió amb la indústria del sexe i la prostitució, fa més necessària 
que mai aquesta crida.

Són aquestes realitats les que han de deixar fer avançar cap a sancions més àmplies 
de la violència masclista, i cap a mesures i accions amb aportacions econòmiques 
concretes. En aquest sentit, el Botànic ha impulsat el Pacte valencià contra la violència 
de gènere i masclista, i ha suposat l’increment del pressupost d’igualtat amb més de 
dotze milions, dotze mil milions d’euros, per a tindre mesures concretes contra les 
agressions masclistes. El pacte pretén que la violència de gènere i masclista tinga una 
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concepció més enllà d’un àmbit domèstic i..., passar... El Pacte valencià contra la 
violència de gènere i masclista ha volgut ser més que un pacte institucional perquè li 
puguen donar suport entitats, col·lectius i persones. I aquest és el camí que enceta el 
Conveni d’Istanbul, al qual  Espanya es va acollir el 2014, i del qual el moviment 
feminista reclama més seguiment.

Per aconseguir la igualtat, real i efectiva, hem de repensar la nostra societat. I, senyora 
Payá, hem de parlar de feminisme, paraula que els falta en la seua moció. Perquè, per 
a lluitar contra les violències masclistes, en totes les seues facetes, necessitem unes 
institucions públiques coneixedores i conscients de les desigualtats. Per poder 
emprendre accions polítiques que s’encaminen a afavorir la igualtat real entre les dones 
i homes, en tots els seus àmbits, i a propiciar un model de ciutadania més just, 
igualitari, basat en l’equitat, el reconeixement i la llibertat, necessitem una vaga 
feminista i un moviment feminista fort que impulse aquests canvis. Gràcies.

Sra. Mira: Gràcies alcalde, i bona vesprada a tots i a totes.

Jo no vaig a entrar en debats ara mateix. Sí que dic ja que donarem suport a les dues 
mocions. De fet, a la del Col·lectiu li donem suport. 

I, sí que m’agradaria que quedara constància que, efectivament, al Grup Socialista ens 
haguera agradat, i molt, que haguera sigut una Declaració Institucional. Perquè pense 
que, en este cas, tant en qualsevol moció que s’ha presentat per violència masclista o 
en el 8 de Març, sempre ha sigut consensuada per tots i cadascun dels grups polítics 
que estem ací. I és veritat, i podem donar constància, que no abandera ningú. La 
bandera l’han duta entre tots i totes, i això és així. I, a mi, personalment, m’haguera 
agradat que hui haguérem llegit la declaració institucional; però així i tot, respectem 
també que el Col·lectiu, quan ens vam posar en contacte amb elles, doncs bé, que 
volgueren la seua moció tal qual.

Nosaltres, com a Grup Socialista, li donarem suport a la vaga, és evident que li 
donarem suport. Els meus companys i les meues companyes eixe dia farem vaga. 

I ja, com a Govern he tingut diferents reunions, tant amb el Col·lectiu com amb les 
diferents entitats que treballen a la ciutat, com amb els diferents sindicats que també li 
donen suport a la vaga, per tal de coordinar el 8M i que siga tot un dia, doncs, de 
reivindicació. A banda, també tota la setmana tindrem activitats.

I sí que m’agradaria dir que invite la gent a sumar-se, perquè l’any passat va ser, de 
veritat... diuen que van parar el món, i és cert, d’acord? I crec que estem encara molt 
lluny..., distem molt de tindre eixa igualtat, no? O siga, paritària, eixa igualtat, eixa 
coresponsabilitat, crec que en distem, molt lluny d’estar allí, i pense que el 8 de Març hi 
hem d’estar tots i totes, ací. 

Així que, per part del nostre grup, vull reiterar-me en eixe vot a favor de les dues 
mocions que han presentat, tant el Col·lectiu com el Partit Popular. I espere vore a tots i 
a totes en eixa vaga del 8 de Març. Gràcies.
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Sra. Doménech: Gràcies de nou.

Senyores del PP i de Ciudadanos, aquest debat sobre aquesta moció no estaria 
produint-se si vostés hagueren acceptat la frase de la moció del Col·lectiu 8 de Març, 
perquè és irrenunciable l’exigència d’una educació pública, laica i feminista. Aleshores, 
ara, ja no estaríem debatent aquesta moció, perquè el que passa en la nostra societat, 
ja no ocorreria. Les dones i l’educació ja no haurien de ser un debat polític, sinó ser ja 
ciutadanes com cal. Però, sent així, els diré que: les primeres escoles amb metodologia 
de coeducació van ser permeses en el bienni progressista de la Segona República, on 
les xiquetes i els xiquets tenien el mateix programa educatiu tant per a unes com per 
als altres. La coeducació naix de la pedagogia feminista i inclou el principi 
d’equivalència; però no es tracta d’educar les xiquetes o els xiquets, perdó, con si 
foren... les xiques com si foren xics, ni perquè les dones siguen com els homes, es 
tracta de donar-los una visió del món que compte amb les dones com a ciutadanes de 
tot dret, més enllà dels estereotips, dels valors, de les actituds, els currículums o les 
pràctiques. Tenen un íntegrament del gènere suprimint visions antropocèntriques i 
canviar-les per accions interculturals que ajuden a la visió que les dones estem, i que 
som, la meitat de la població. I pareix que som ciutadanes de segona.

El Govern Valencià és pulcre amb l’ús dels diners públics i actua per garantir la qualitat 
educativa que mereixen les nostres xiquetes i els nostres xiquets. Polititzar l’educació, 
com sempre han fet, senyors del PP, agitar les persones amb la qüestió lingüística per 
a generar inestabilitat i crispació, no servix per a res. Hem d’apostar per un govern de 
progrés, continuant fent que la igualtat en les escoles siga com toca. I no podem 
permetre que se’ns separe per gèneres o per sexes com en l’època franquista. Xiques 
en un pavelló, i els xics en un altre, que pareix que és el que volen els partits de dretes. 
Moltes gràcies.

Sra. Payá: Gracias de nuevo, señor alcalde.

A ver, jo he visto que todavía hay grupos que sí que apoyan la moción del 8 de març. 
Para nosotros pone todavía más en valor el consenso alcanzado. Todos fuimos 
capaces de renunciar a algo por ese consenso, si bien algunos grupos renunciaron en 
un primer momento, ahora se sienten cómodos. Han sucumbido a la tentación de hacer 
política.

Yo creo que no es tan difícil de entender que, como Corporación, debemos de exigir, y 
tenemos la obligación de exigir, que toda la educación, al menos la que se imparta en 
este municipio, sea una educación en igualdad. Pero bueno, están en su derecho de 
hacer política. Son políticos, y defender aquello en lo que creen es su opción, es su 
ideología.

Pero, por otra parte, le voy a decir a la señora Davó, que la del año pasado sí que fue 
una huelga elitista. Su grupo hizo huelga y no notificó a personal la huelga.  A su grupo 
no le costó un duro hacer huelga. Su huelga la pagaron todos los alcoyanos.
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Nosotros vamos a abstenernos en la moción del 8 de març, porque si que, en el fondo, 
en lo que defiende, en la celebración del 8 de marzo, en la celebración del día de las 
mujeres y por la igualdad de las mujeres, en eso estamos totalmente de acuerdo. 
Estamos de acuerdo en los puntos que promueve, pero no estamos de acuerdo en la 
forma, en las consignas ideológicas, y por esto, por estas consignas ideológicas que 
muestran en su texto expositivo, nos abstendremos. Gracias.

Sra. Granados: Gràcies, alcalde, de nou.

És una pena, senyora Doménech, que vosté incite d’eixa forma a la provocació. Encara 
com, ens coneixem, i que hem estat abans d’este plenari juntes i sabia la seua 
preocupació pel que anava a dir-me en este Saló de Plens a proposta d’esta moció. Jo 
no li ho tinc en compte, perquè la tinc en molt bona estima; però no incite a la 
provocació. Vull dir, és veritat que ho he dit, sense entrar en més detalls, que al nostre 
grup ens haguera agradat moltíssim donar suport a la moció, i que haguera sigut una 
Declaració Institucional. Sempre ho ha sigut així, la gent que em coneix de temps i 
que..., bé, la senyora Mira ho ha dit també en la seua intervenció, sempre ha sigut així.

Només diré una cosa, senyora Domenech, i em dirigisc a vosté perquè ha sigut la que 
ha parlat del meu grup. Estem a Alcoi. A Alcoi hi ha onze centres educatius: quatre de 
públics i nou de concertats. No tinc res més a dir. Gràcies, alcalde.

Sra. Davó: Gràcies, senyor alcalde. 

Simplement diré que, com no podia ser d’una altra forma, el nostre grup municipal dóna 
suport a la vaga, al moviment feminista, perquè, com no podria ser d’una altra forma, i 
com ja explica el Col·lectiu 8 de Març a la moció, esta vaga és més necessària que mai. 
No podem permetre’s el luxe de tornar a l’Espanya del blanc i negre.

Li diré a la senyora Payá que li creixerà el nas perquè, sap vosté que no vam cobrar el 
dia de la vaga, i que a més vam donar eixe import al moviment feminista?

I, simplement a Ciudadanos, m’agradaria que, igual que han anunciat que se sumen a 
la moció presentada pel Partit Popular, però que no podien donar suport a la del 
Col·lectiu 8 de Març, em sembla una mica estrany perquè vostés s’han allunyat de la 
foto amb Vox a Andalusia, amb el qual han fet el pacte juntament amb el Parit Popular, 
i bé, ací anaven a donar suport a eixe pacte antiVox, que és una de les mesures clau 
que es va prendre el 30 de gener a les Corts. Ha dit que anaven a donar-li suport, igual 
que el suport a eixa moció, i que ara diuen que sí; però saben la polèmica que van 
tindre amb el seu diputat Toni Cantó irrompent als jardins de les Corts, i acabant amb la 
possibilitat que Ciudadanos s’adherira a eixe pacte antiVox. Així que sembla que, igual 
que el Partit Popular, en temes de feminisme no tenen les coses clares. Gràcies.

Sra. Mira: Gracies, alcalde, de nou.

Simplement vull reiterar el nostre suport a les dues mocions. Gràcies.

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Referència: 2712/2019

Acta.. Ple 25 de febrer de 2019

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 12433252673245725661 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web 
http://www.alcoi.org

Sr. Alcalde: Passem a votació. Votem primerament la moció presentada pel Col·lectiu 
8 de Març. (4.3. MOCIÓ CONJUNTA PSOE-GUANYAR ALCOI-COMPROMÍS SOBRE 8 DE 
MARÇ)

El Ple de la Corporació, per majoria dels seus assistents, amb el vot favorable dels 
regidors dels grups municipals PSOE (8), GUANYAR ALCOI (5) i COMPROMÍS (3), i 
l’abstenció dels regidors dels grups municipals CIUDADANOS (4) i PARTIDO 
POPULAR (4), aprova la moció presentada pel col·lectiu 8 de març.

Sr. Alcalde: I ara votem la moció presentada pel Partit Popular. (4.12.PP-MOCIÓN 
SOBRE LA CELEBRACIÓN DEL 8 DE MARZO)

El Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus asistentes, con el voto a favor de 
los concejales de los grupos PSOE (8), GUANYAR ALCOI (5), CIUDADANOS (4), 
PARTIDO POPULAR (4) y COMPROMÍS (3), aprueba la moción presentada por el 
grupo municipal PARTIDO POPULAR.

4.4. GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI – SUPORT A LA MOCIÓ SOBRE LA SITUACIÓ 
DE VENEÇUELA

Llig la moció el senyor Hans Snijoer, com a representant d’Amigues i amics de 
Veneçuela:

«A l’empara del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana així com el RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova 
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
presentem per al seu debat i votació en el Ple la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La visió i la participació sobre la realitat política nacional i internacional no pot avalar, 
en cap cas, una operació política que no respecta la sobirania veneçolana i que té a 
veure amb el control i la gestió dels seus recursos i, de forma destacada, dels seus 
recursos naturals fòssils.

Des de l’àmbit internacional és important generar consensos en la defensa i promoció 
dels principis democràtics essencials, de respecte als oponents polítics, i de condemna 
a la repressió política i als empresonaments polítics. Una tasca que és pertinent a 
Veneçuela i a molts espais dels món, també a l’Estat espanyol. Però aquesta acció és 
incompatible amb una ingerència que res té a veure amb aquests principis fonamentals.
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Cal denunciar la imposició d’interessos econòmics aliens al poble de Veneçuela, que 
dibuixa escenaris de Guerra Freda que creiem del passat i que responen única i 
exclusivament a raons geoestratègiques i als interessos de les grans empreses 
multinacionals, sense tenir en compte les necessitats, drets i llibertats dels pobles.

Per tot açò i en virtut de l’exposat, l’Ajuntament d’Alcoi:

ACORDA

1. L’Ajuntament d’Alcoi es referma en el respecte a la sobirania nacional, al diàleg 
a les negociacions en la defensa dels drets civils i polítics i en el respecte a la 
pronunciació de la ciutadania, que ha decidit el seu futur en les urnes.

2. Aquestes són les eines per a la resolució democràtica de conflictes polítics, i 
emplaça totes les parts enfrontades a fer-ne un ús complet i extensiu.

3. Condemna públicament la intervenció econòmica i l’amenaça militar de 
Veneçuela.»

Sra. Climent: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bon dia per la nit a tot el món que ens 
acompanya.

Aquesta moció sembla feta per al PP perquè, sense que hi haja moció pel mig, de 
normal el PP sempre carrega tintes, plenari sí, plenari també, sobre Veneçuela. Però, 
m’han de creure, jo també em vaig sentir contenta, també era per això del PP, quan 
vaig sentir Pedro Sánchez dir això de: «Maduro, te doy ocho días para que convoques 
elecciones o reconozco al autoproclamado». Em vaig sentir molt contenta, perquè vaig 
pensar: ja està, ja està, el procés català ja s’ha arreglat. Si Pedro Sánchez considera 
que posant urnes es resolen els conflictes, ja no hem de patir més.

Si algú està pensant que jo defendré des d’esta tribuna Maduro, que s’espere assegut. 
No combregue gens amb els seus mètodes, i només accepte el fet que la realitat de 
Sud-amèrica és ben diferent de la nostra i, per tant, les receptes que puguen ser 
vàlides en una part del món, no tenen per què ser extrapolables de cap manera a 
l’altra.

Però, resulta que ací no estem parlant de dirigents roïns, com segurament ens farà 
creure el PP. Perquè, clar, si en realitat estiguérem parlant de dirigents tirants, deixeu-
me que li agafe els exemples a Tardà, podríem incloure la República Popular Xinesa  
que, per posar un exemple d’una de les coses que ha fet, sobre la brutal repressió de la 
política del fill únic; o als dirigents saudís que, per posar un exemple del que han fet, 
han esquarterat el cadàver del periodista Jamal Khashoggi; o la foto del rei emèrit amb 
el dictador de Guinea, Teodoro Obiang. Per posar alguns exemples de dirigents roïns.

Com pot ser que d’aquests no diga res la comunitat internacional? On està eixe 
bloqueig real a l’Aràbia Saudí més enllà d’eixe estironet de les orelles que se li va fer i 
poca cosa més.
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Però resulta que Maduro és dolentíssim, i l’hem de fer fora com siga, perquè és dolent. 
No té res a vore que Veneçuela siga un dels productors mundials fonamentals de 
petroli, i el tercer subministrador dels Estats Units. Però vaja, jo realment pense: Com 
pot ser que Donald Trump haja sigut tan cutre ―perdó per l’expressió― cutre, cutre he 
dit. És que una persona com Juan Guaidó, que era un desconegut per a propis i 
estranys, i que va ser elegit en el seu país per 100.000 vots enfront dels 33 milions de 
veneçolans, resulta que en un míting de carrer ―és cutre, és que a mi em sembla 
cutre― diu: «Jo, m’autoproclame», i tot seguit Donald Trump el reconeix, i uns quants 
països s’apunten al que diu el caporal del món.

Però, va sorprendre molt la reacció en diferit de Pedro Sánchez, que francament és una 
miqueta antiZapatero, quan va dir el que va dir. Mentre Ciutadans i el PP se’l menjaven 
amb creïlles per no dir les coses ràpidament, Pedro, amb un to paternalista ofensiu va 
acabar dient: «Poseu les urnes, i aleshores no m’enfadaré». I jo pensant: «Però si els 
catalans van posar urnes i s’ha enfadat molt, molt, molt!», tant com per a empresonar-
los preventivament per idees polítiques, i ara jutjar-los en el que s’anomena el Judici de 
la Vergonya. Però no, resulta que les urnes només valien per a Maduro, que, per cert, 
aquest home va ser votat pel 31% del cens, i Donald Trump només pel 23%. Perquè, 
per la resta de referèndums dins del nostre Estat, no valen, les urnes no valen.

Però, per posar-ne un exemple, els taxistes estaven reivindicant l’altre dia els seus 
drets enfront d’Uber, potser se’ls en va anar una miqueta la reivindicació però, no, no, 
els catalans són els que realment van ser tumultuaris, rebels i sediciosos.

Posem-nos seriosos i tornem a Veneçuela. Ens estem jugant avalar una guerra civil? 
Això no són paraules majors? A sant de què la ingerència del vell continent en el nou 
continent, una altra volta? Encara estem jugant a eixa Espanya colonial als peus de 
Donald Trump? Moltes gràcies.

Sr. Palmer: Gracias, señor alcalde.

Bueno, señora Climent, lo que no dice la moción, es que se abran las fronteras para 
que llegue la ayuda internacional. Eso no lo dice la moción, eso no lo dice la moción. Lo 
puede ver en la moción y verá que el texto no lo pone.

En primer lugar me gustaría que aclararan quién ha dado apoyo a esta moción para 
que llegue a este Salón de Plenos. Me gustaría saber quién ha sido, de verdad, el que 
ha apoyado esta moción. Si ha sido Guanyar, o si ha sido Podemos, o si, por otra parte 
ha sido Izquierda Unida. Porque, el hecho de presentar esta moción en este Salón de 
Plenos traerá más debates, seguro, y la ciudadanía, la ciudadanía, tiene derecho a 
saber quién es el responsable de presentar esta moción en este pleno.

La semana pasada en el Congreso ya se puede observar a partidos como Podemos, 
Esquerra Republicana de Catalunya y Bildu, como no apoyaban una moción 
respaldada por el resto de fuerzas políticas democráticas donde se defendía el 
reconocimiento como presidente legítimo de Venezuela, al jefe de la Asamblea 
Nacional, Juan Guaidó, y se abogaba por la transición democrática.
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En Venezuela la situación es muy complicada, no hace falta decir más. Esta semana 
hemos podido ver en las noticias, en todas las cadenas, no solo en unas, en todas las 
cadenas, hemos podido ver a muertos, a muertos que, lo único que pretendían, era 
comer. Y Maduro los ha ¡ma-ta-do!. Algunos asesinados directamente, a sangre fría, ¡a 
sangre fría!, por el ejército.

Desde el Partido Popular pensamos que los demócratas debemos apoyar y defender la 
transición democrática en Venezuela, la liberación de los presos políticos y la apertura 
del canal humanitario, así como otorgar de manera inmediata el estatuto de protección 
temporal a los venezolanos en España.

No hay que olvidar que los auténticos presos políticos, señora Climent, los auténticos 
presos políticos están en Venezuela, no están en España. Y el respaldo a esta moción, 
por desgracia, por desgracia, porque me gustaría que fuera otra moción, el respaldo a 
esta moción significa el apoyo, por desgracia, a un dictador que está acabando con su 
pueblo.

Apoyar a Maduro, se lo digo sinceramente, para mi es lo mismo que apoyar esas 
banderitas con el águila. Pues es lo mismo.

Y para nosotros, ante cualquier manifestación en contra de los derechos humanos, 
nosotros nos situaremos en contra.

En la moción se habla de urnas, pero no son lo mismo urnas con libertad que urnas sin 
ella. También habían urnas con Franco, y no les veo señores de Guanyar apoyando 
una moción que defienda la soberanía nacional en tiempos de Franco, o sí?, o sí?, y 
nos sorprenderán, y apoyarán que venga una moción de ese tipo al Salón de Plenos.

Pero es que después…, antes estaba hablando de la doble…, la doble moralidad de 
algunos partidos políticos, no? A mi me…, en este caso, no quiero decir que me haga 
gracia, pero me llama la atención poderosamente cómo puede ser que ustedes pongan 
por ejemplo banderas de defensa del colectivo LGTBI, que yo soy el primero, el primer 
defensor, pero no pongo banderas; pero después, por su situación, por supuesto la 
situación económica y política, en Venezuela es obvia, pero también podemos hablar 
de estos temas en Venezuela. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales 
e intersexuales, en Venezuela no gozan de los mismos derechos y protecciones que el 
resto de los ciudadanos. Enfrentándose cada día a obstáculos y desafíos locales. 
Venezuela niega a ciudadanos homosexuales el derecho a matrimonio, cierra los 
locales de ambiente. Es el cuarto país con más asesinatos de personas LGTBI en 
américa. El cuarto. De hecho se está produciendo un éxodo de personas LGTBI, 
aunque no es noticia porque por desgracia el éxodo es masivo en ese país. 

Seguro que dicen que Venezuela está en el centro de la geopolítica mundial, y es la 
trinchera de defensa de los pueblos frente a la avalancha del imperialismo 
norteamericano. Las mismas palabras que utiliza Maduro para ocultar como roba, 
asesina… y todo ello al pueblo venezolano. Porque está robando, eh!, está robando y 
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se está enriqueciendo a costa de los pobres, a costa de todo el pueblo. Hasta el punto 
de negar el pan.

Señores de Guanyar Alcoi, por favor, replanteen su posicionamiento hacia esta moción 
presentada y no den cabida a comportamientos absolutistas que están destrozando un 
país con recursos, un país con infinidad de posibilidades, como es el país de 
Venezuela. Muchas gracias.

Sr. Antolí: Gracias, señor alcalde, buenas noches a todos.

Tras los últimos hechos acontecidos este fin de semana en Venezuela, de los que 
supongo todos hemos tenido conocimiento a través de los distintos medios de 
comunicación, nos hubiese parecido procedente la retirada del orden del día de esta 
moción. Una moción difícil de digerir según sus propios promotores. Ya que esto no ha 
sido posible y no ha sido así, tras la lectura de la exposición de motivos de la misma, 
hemos de significar y señalar que nuestra visión de la realidad política en Venezuela es 
completa y diametralmente opuesta a la expuesta en la misma. España, como ya han 
hecho otros muchos países democráticos, por fin se ha sumado a esa lista que reclama 
que el dictador Maduro se marche, ya que no es presidente legítimo de Venezuela, al 
no haber sido reconocido internacionalmente en los procesos electorales llevado a tal 
efecto y, por tanto, no puede liderar la transición democrática que tanto necesita y 
reclama este país.

El único presidente legítimo para convocar elecciones justas y libres, es Juan Guaidó, 
como presidente interino y legítimo de la Asamblea Nacional.

Lo que está ocurriendo en Venezuela con el régimen instaurado en su día por Chávez, 
y perpetuado por Maduro, es el reflejo de una dictadura que subyuga a sus ciudadanos 
hasta el punto de privarles de los más elementales medios de subsistencia, con 
desabastecimiento generalizado de medicinas y bienes de primera necesidad. Lo que 
hace que miles de familias estén en riesgo de muerte por hambre o tengan que migrar 
a países de su entorno para evitar la muerte.

La comunidad internacional debe actuar ya, prestando toda ayuda necesaria al 
presidente Guaidó para que inicialmente se puedan solventar los problemas de entrada 
al país de la ayuda internacional acumulada a lo largo de sus fronteras, y, 
seguidamente, se puedan establecer las condiciones adecuadas para la celebración de 
unas elecciones  libres y limpias en Venezuela.

La defensa de los principios democráticos es fundamento esencial en toda democracia, 
y en ella los ciudadanos deben de gozar de todas las garantías democráticas para 
expresar su voto en libertad, cosa que no se produce en estos momentos en 
Venezuela. Por lo que la comunidad internacional debe colaborar de manera efectiva 
en la realización de una transición rápida y plena hacia la democracia. Para que esta 
transición tenga éxito, debe contar con tres elementos fundamentales: la liberación, por 
un lado, de los presos políticos; por otro lado, el establecimiento de mecanismos que 
posibiliten que se establezcan garantías suficientes para que se pueda expresar el voto 
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en libertad y el restablecimiento de un mecanismo que sea capaz de redistribuir la 
riqueza del país de una forma equitativa entre sus ciudadanos.

Como ya habrán podido intuir, según se desprende de nuestra exposición, estamos 
totalmente en contra de esta moción. Gracias.

Sr. Martínez: Moltes gràcies, senyor alcalde, benvinguts a totes i a tots.

Quan va arribar a les nostres mans el text de la moció sobre la situació de Veneçuela, 
si lliges els punts d’acord, probablement jo crec que la majoria de la gent estaria 
d’acord, no? Perquè ací, en els tres punts d’acord es parla: sobre la sobirania nacional 
de Veneçuela, sobre el diàleg en les negociacions, sobre que són eines per a la 
resolució democràtica de conflictes polítics, i emplace a totes les parts enfrontades a 
fer-ne un ús complet i extensiu, i condemna públicament la intervenció econòmica o 
una amenaça militar a Veneçuela. I jo crec que en eixe sentit tots hi estem d’acord. 
Però clar, ací en sorgix un dubte, al Partit Socialista, i és saber si esta manera de 
contar les coses, el que serà és refrendar les polítiques de Nicolás Maduro, aprovant 
esta moció. I clar, amb les notícies que arriben de Veneçuela, en què es parla de 
quatre morts, cent cinquanta ferits i altres xifres parlen d’unes altres quantitats; però jo 
crec que només amb un mort per la repressió d’este home i per la repressió del seu 
Govern, jo crec que anul·len qualsevol possibilitat que creguem que este és el motiu de 
la moció, no?

De vegades ací parlem molt de la repressió que hi ha a Israel enfront de Palestina, 
moltes voltes en diverses legislatures jo he conegut parlar de repressió del Govern 
d’Israel contra Palestina, i allí no s’ha parlat si és un estat democràtic o no, allí s’ha 
parlat de la repressió que exercix un Estat contra una població.

Clar, hem arribat a un punt en què hi ha un Govern que està disparant als seus 
compatriotes. És a dir, hi ha un Govern que està matant els ciutadans del seu país. I 
açò està fent-ho el senyor Maduro. I nosaltres, creieu que podem defendre este home?, 
creieu que és demòcrata este home? Nosaltres estem convençuts que aprovant esta 
moció, aparentment benintencionada, de defensa de la sobirania nacional de 
Veneçuela, no estarem donant suport a un personatge com Nicolás Maduro?

A mi em fa la impressió que sí, perquè jo crec que este home ni és un demòcrata, no 
ho ha sigut mai, i ha anat canviant la llei segons ha anat interessant-li per anar 
perpetuant-se en el poder; té presos polítics, i gent que va a casa de presos polítics a 
vore la seua família, i la visita de nit; té tropes disparant a indígenes del seu país; ferix 
a més de cent cinquanta persones este cap de setmana, però està reprimint el país 
durant molts anys. I a este home és al que hem de donar suport en la moció? A este 
home, el Grup Socialista no li donarà mai el seu suport en la moció.

Per tant, anem a plantejar una esmena al text perquè quede ben clar que açò no és un 
suport al president Nicolás Maduro, ni molt allà, que diria així, ara la repartiré als grups 
polítics per si els va bé després incloure-la en la votació: 
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«L’Ajuntament d’Alcoi exigeix la renúncia del President Nicolás Maduro, de tota la seua 
cúpula presidencial i la convocatòria d’eleccions lliures i democràtiques amb la 
supervisió d’organismes internacionals com l’Organització d’Estats o l’ONU, que 
garantisquen un procés lliure i democràtic.»

Esta esmena la passaré a tots els grups, però volia dir dues puntualitzacions a les 
paraules de la meua companya Anna de Compromís. Dues: 

 Una, el senyor Pedro Sánchez no posa les urnes quan vol. El senyor Pedro 
Sánchez es regix per un ordre constitucional que tots nosaltres ens hem donat, i 
té la possibilitat de convocar-les o no.

 I, després, parlem a voltes de democràcia molt fàcilment, no? Vosté estava 
parlant: és més democràtica la República Popular Xina? Doncs el nostre 
conseller Rafael Climent, d’este Govern, ha anat a la República Popular Xina a 
fer negocis.

Mirem-nos-ho tots, mirem-nos-ho tots, perquè de vegades parlar de democràcia no és 
posar-se en un costat o en un altre. Es posar-se en un costat?, no. Posar-se en un 
costat, en el costat de veritat i en el de la societat en la qual vivim actualment.

Jo el tema de les sobiranies les respecte moltíssim. La sobirania que puga tindre Xina 
és la seua sobirania, però jo crec que mai no podem, des d’este Ajuntament, amb una 
bona intencionada, crec jo, moció que parla de sobirania dels països, de resolució 
democràtica de conflictes polítics, donar-li cobertura a un personatge com Nicolás 
Maduro, que jo crec que s’ha prodigat en estos últims anys per ser més un esperpent 
que un polític a l’ús. 

I ara els passe a vostés el text de l’esmena i, si els pareix bé, l’aproven.

Sr. Sanfrancisco: Moltes gràcies, senyor alcalde, i bona vesprada a totes i a tots.

Bé, en primer lloc vull aclarir-li al senyor Palmer que esta moció li ha donat suport el 
grup municipal de Guanyar Alcoi. Que ací no hi ha ni uns d’una classe ni una d’una 
altra, d’un color o d’un altre. És el grup en el seu... completament el que dóna suport a 
la moció que ens ha presentat este col·lectiu.

Després, sí que voldria dir que, si parlem de redistribució de riquesa, doncs és una 
assignatura que tenim pendent els països occidentals, que se les donem de 
democràcies completament homologades, perquè, segons se sap, cada volta les 
diferències entre rics i pobres és major en tots els països de tota l’OCDE.

Després, sí que vull dir que ens trobem davant d’una moció presentada pel Col·lectiu 
d’Amics i Amigues de Veneçuela, que no fa cap altra cosa que seguir l’esperit que ha 
manifestat l’ONU.

Com manifesten les paraules següents extretes del seu web oficial, les declaracions 
fetes en les últimes setmanes, diu: «lo que esperamos es que el diálogo sea posible y 
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que podamos evitar una escalada del tipo de conflicto que llevaría a un desastre total al 
pueblo de Venezuela y a la región».

Ell va..., el secretari general de l’ONU, va rebutjar la hipòtesi que no siga possible un 
diàleg, i va afirmar: «en qualsevol circumstància, fins i tot en les més difícils, hem 
d’impulsar el diàleg».

Aquest mateix febrer, continuava dient: «Cuando en cualquier país del mundo hay una 
importante escasez de alimentos y cuidados médicos básicos, estamos sin duda ante 
un grave asunto humanitario»; però també va dir: «la acción humanitaria ha de ser 
independiente de objetivos políticos, militares o de otro tipo». Cosa que en este 
moment està fora de dubte que no és.

Per què Veneçuela?, d’on ve eixe interés? Des que Hugo Chávez va guanyar les 
eleccions en 1998 amb un 56% dels vots, no ha parat de despertar l’atenció d’una 
determinada premsa i dels Estats Units, que ha vist que els seus interessos pogueren 
estar en perill. L’autoproclamat president interí, Sr. Guaidó, ja va tenir un antecessor el 
12 d’abril de 2002, amb un colp d’Estat que va durar 2 dies. Pedro Carmona, president 
de la patronal, es va autoproclamar president d’un govern transitori.

De res no ha valgut la presència d’observadors internacionals en les diferents consultes 
electorals. Ni la presència de Jimmy Carter ni de Rodríguez Zapatero, que deia en unes 
declaracions recents: «las agresiones y el asedio que existe por parte de algunos 
países del mundo contra Venezuela y su Gobierno, provienen de un interés económico 
y político debido a lo que significa la Revolución Bolivariana para el planeta. Me 
sorprende la obsesión que hay por Venezuela; la permanente presión que hay sobre 
cualquier hecho u opinión que se vierte sobre Venezuela; la información muy sesgada 
que hay sobre Venezuela, y solamente puedo atribuirlo a que existe un interés 
gigantesco económico y político de carácter estratégico sobre lo que representa aquel 
país”.

Negar-ho, és negar l’evidència. Se’ns diu que s’hi ha d’intervindre, i això provoca que 
un es pose a tremolar. Sobretot quan eixa intervenció l’abanderen els Estats Units. 
Intervendrem com a Síria, com a Líbia, com a l’Iraq? I si s’han de dir mentides com en 
aquella ocasió sobre armes de destrucció massiva, les direm. Farem muntatges 
cinematogràfics com l’hospital amb incubadores en la invasió de Kuwait?

Per altra banda, en la reunió extraordinària del Consell de Seguretat del dissabte 26 de 
gener, convocada per sol·licitud del secretari d’Estat dels Estats Units, Mike Pompeo, 
que va ser casualment director general de la CIA l’any passat, 19 d’un total de 35 
països van rebutjar la ingerència estrangera a Veneçuela.

Com expliquem la preocupació per l’emergència humanitària, i al mateix temps 
bloquegem els diners del petroli per a dificultar la compra d’aliments i medecines?

Segons dades de la FAO, Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i 
l’Agricultura, el percentatge de persones en països amb pobresa extrema a l’Amèrica 
Llatina estan abanderats per Bolívia, amb un 20%; Nicaragua i Guatemala, amb un 16; i 
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Veneçuela, estaria en un 12. No sembla lògic començar per Veneçuela si es volen 
atendre situacions de pobresa, veritat? Veritablement no és això el que els preocupa.

Sr. Alcalde: No, està preguntant sobre l’esmena que ha plantejat el Grup Socialista. 
Pot dir-ho ara o després... Continuem amb el...

Sra. Climent: Sr. Palmer, dos dies després del 23-F, sent ací el PP parlant de 
liberación de presos políticos, de polítics que roben, dels drets de LGTBI que s’han de 
defendre. Estic a punt de votar al PP!, de veritat.

Jo li ho recordaré açò en altres mocions, o en altres coses, perquè és que fins i tot m’he 
emocionat. Bé, anem a vore: 

 El senyor Antolí. La solució a tot el que vosté ha enumerat és considerar legítim 
a una persona no votada. Bé, doncs li ho recordaré quan parle malament d’un 
tal, jo què sé, Pedro Sánchez, que ha fet una moció de censura. Que no és que 
siga del meu partit, però bé que s’ompli el seu líder la boca dient que és 
il·legítim. Però ara vosté dóna per vàlida una persona que no ha estat votada per 
al que vol representar.

 Senyor Martínez. Jo compartisc amb vosté el mateix patiment per la moció, 
perquè, si bé es veritat que des de Compromís defensem la no-ingerència, eixe 
tractar de manera paternalista, com si fórem ximples, els altres països, però 
nosaltres no, no és correcta. Jo he dit ací que no anava a defendre les polítiques 
de Maduro perquè no combregue amb elles, sinó que no som ningú per a dir 
quitate tu, que te pongo yo a uno, d’acord? Però, m’ha fet vosté referència a 
Rafa Climent amb la Xina, doncs bé, doncs jo també li parlaré de les drassanes 
de Cadis, que a vore què fem, si fabricàvem per a l’Aràbia Saudita o no 
fabricàvem per a l’Aràbia Saudita, no? I a Podemos també. És a dir, en realitat, 
eixes situacions amb les quals estem tots un poc a mitjan camí, perquè hi ha 
coses bones i coses roïnes, les tenim tots. Però justament amb Maduro hi ha un 
acarnissament més gran, que no sé per què és. Això del petroli no té res a vore, 
d’acord!

Per tant, des de Compromís, a falta de saber què passarà amb l’esmena que presenta 
el PSOE, i considerant el fet que realment Maduro no és una persona que genere 
simpatia, sinó que nosaltres el que estem és a favor de la no-ingerència, i és veritat que 
l’exposició  de motius és bastant asèptica i intenta això, en principi el nostre vot, per 
eixa mateixa por que tenia el senyor Martínez de si en realitat un vot a favor era com 
avalar les polítiques de Maduro, el nostre vot seria abstenció, si no és que accepten 
l’esmena i aleshores ja ho reconsideraríem. Moltes gràcies.

Sr. Palmer: Gràcies, senyora teniente de alcalde.
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Bé, a vore senyora Climent, que vosté gaste el recurs de la ironia i eixa gràcia a la qual 
ens té acostumats... A vore, jo la conec, i som companys, però de veritat que en temes 
com estos no n’estic a favor ni em pareix bé.

Bé, vaig a posar-li només un suposat. Voldria debatre més i explicar més la meua 
opinió, però no vaig a fer-ho. Anem a posar el supòsit que ha dit vosté, d’eixos presos 
polítics seus, eh!, del llacet groguet a Catalunya. Si això haguera passat a Veneçuela, 
la majoria d’eixos presos polítics, d’eixos independentistes, estarien morts. I 
segurament tots tindrien un cotxe de policia, o de secreta, en sa casa, esperant-los, 
assetjant-los, perquè no feren el que estan fent. Això passaria a Veneçuela, a Espanya, 
no. A Espanya eixa gent té la possibilitat de poder eixir i manifestar-se al carrer, com 
ara mateix està fent esta gent que dóna suport a esta moció a favor de, entre-cometes, 
«Maduro». Estan ací fora manifestant-se, i estan podent manifestar-se. Si estigueren 
fent això a Veneçuela, segurament ara mateix els deixarien baldats a colps, baldant-los 
a colps. I ja veuríem si cauria algú mort, mort. ―Sra. Climent: Però, jo no defense 
Maduro― Sí, sí, però es que al final s’ha de ser seriós i, ja que..., explicar... El senyor 
Martínez ho ha explicat perfectament. Ja no és literalment el que diu esta moció, és el 
que significa, és el que significa. I si els polítics no llegim entre línies, malament anem. I 
s’han de dir les coses pel seu nom, s’han de dir les coses pel seu nom i saber on 
estem, i ser assenyats.

Senyor Martínez, la proposta que fa vosté, en principi ens pareix bé; fins i tot hi 
afegiríem un altre punt que diguera: 

«Que l’Ajuntament d’Alcoi es posicionarà a favor de l’obertura de les fronteres perquè el 
poble de Veneçuela tinga accés a l’ajuda internacional.», que seria el més lògic. Però 
es que, si veieu bé en la part expositiva de la moció, parla que... està dient que l’Estat 
espanyol, que Espanya, és un país que no és, d’alguna manera, democràtic. Que hi ha 
una tasca que és pertinent a Veneçuela, i a moltes parts del món, també a l’Estat 
espanyol. Ara mateix, esta setmana hem tingut, mire, el Rei, el president del Govern, 
dient..., o siga, als dos dient que Espanya és un dels països més democràtics del món. 
És que, ara, hui mateix, Espanya ha arribat a una maduresa democràtica per a ser 
considerada de les més democràtiques, de les més importants del món. Per tant, jo 
crec que no podem consentir que en una exposició de motius d’una moció estiga 
posant-se en qüestió eixe treball que han fet vostés, com a Partit Socialista, que està 
fent Ciutadans i que estan fent tots els partits d’ací, tots! Perquè, gràcies a Déu, estem 
en un país democràtic, que és Espanya. I, a més, molt ben considerat a nivell 
democràtic.

Per tant, si s’haguera d’acceptar eixa esmena, també s’hauria de modificar el que és el 
text expositiu de la moció. Moltes gràcies.

Sr. Antolí: Gràcies de nou. Amb independència de l’esmena que ha presentat el 
PSOE, nosaltres, com hem dit en la nostra primera intervenció, el que pensem és que 
Maduro el que ha de fer és anar-se’n i sotmetre’s als dictats d’un tribunal internacional, 
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o bé veneçolà. Per tant, no podem entendre que puga continuar dictant actes legals i 
executius, perquè ja no li reconeixem eixa capacitat.

Tampoc no ens agradaria oblidar que en la Cort Penal Internacional hi ha un 
procediment obert contra Maduro per possible violació de Drets Humans i delictes de 
lesa humanitat, que han interposat alguns països al seu entorn, principalment 
pertanyents a l’Organització d’Estats Americans. Els delictes de lesa humanitat es van 
posar de moda en acabar la Segona Guerra Mundial, i bàsicament estos delictes es 
basen en atemptats contra la població indefensa, i normalment, contra la població civil.

Per altra banda, també m’agradaria assenyalar que, de moment, en tot este escenari, 
no es contempla una possible intervenció militar. No està de moment eixa possibilitat 
damunt la taula, de moment. Per tant, la nostra postura serà la que ja hem exposat en 
la primera intervenció. I pense que, ni moral ni èticament, podem nosaltres donar suport 
mai a un dictador. Gràcies.

Sr. Martínez: Moltes gràcies de nou.

Primerament, jo voldria dir-li al senyor Alexandre que quan parla de redistribució de la 
riquesa, jo no sé si coneix algun sistema millor que el que vivim al nostre país. No sé si 
anirem bé, però no sé si el règim de Veneçuela ha millorat molt el que tenim al nostre 
país. Jo, de moment, estic ben content del règim que tenim, de la forma i de la 
redistribució de la riquesa que fem a Europa. Almenys eixa és la meua visió.

És cert, senyora Climent, que els veneçolans no són tontets. Vosté deia: «No, no, 
no...», no, no. Nosaltres, jo crec que ningú no està ací fent de paternalistes, ni molt 
menys. De paternalista, el primer dia nosaltres... a vore, als governs i a les institucions 
se’ls demana una fixació política. La Unió Europea ha dit este mateix matí que no 
contemplen una intervenció militar a Veneçuela. És que no. I el Govern espanyol no 
contempla una intervenció militar a Veneçuela. I no són tontets, el que passa és que 
tenen un governant que és un dictador. Aleshores, no són tontets ni..., no, no, és que 
tenen un governant que és un dictador i, això, d’alguna manera s’haurà de resoldre... 
No, no, hui estem parlant de Veneçuela, al plenari que ve parlem d’Israel, parlem de 
l’Aràbia Saudita, de la Xina, de Corea del Nord, de tot el que vulguem, però hui estem 
parlant de Veneçuela. I en el cas de... que tenen un dictador, que cada vegada està 
prenent les decisions com els passa als dictadors. Com més els estrenyen, més 
decisions imprudents prenen. I ahir moren quatre persones, i ací potser podem estar 
fent fins i tot una espècie de broma, d’acudit... No, no, han mort quatre persones per la 
repressió d’un governant, i per la repressió d’un govern. I això és prou seriós. I això jo 
crec que ningú que estiga ací pot donar suport a un Govern que està fent això.

Per tant, jo, torne a dir, cap intervenció militar en eixe país, sobirania nacional 
totalment, però volem que quede ben clar que Nicolás Maduro és un dictador i se n’ha 
d’anar. I s’han de convocar eleccions lliures i democràtiques establides per l’ONU. Jo 
no sé quin és l’organisme, l’Organització d’Estats Americans, l’ONU, qui siga, però este 
Estat, tal com està portant-lo este president, açò provocarà la Guerra Civil, però no va a 
provocar-la un tercer, la provocarà ell mateix. I això és el perill que estem vivint ací.
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I res més. Jo, espere que s’accepte l’esmena que hem acceptat; si no, haurem de votar 
en contra.

Sr. Sanfrancisco: Bé, sobre el que estem parlant , està bé que la Unió Europea no 
contemple cap intervenció militar a Veneçuela; però la Unió Europea allí mana poc. Si 
els Estats Units diuen que allà vaig, doncs allà vaig  i punt, no? Mire, potser manarà 
més la Unió Europea en la política exterior dels Estats Units però, pel que hem vist fins 
ara, no mana massa.

Ahir, Carles Francino, presentador del programa «La Ventana» de la Cadena SER, 
comentava: «El diàleg imprescindible per a solucionar problemes o conflictes, apareix 
anetematitzat com uniforme de dèbils i acomplexats. Hui, el que mola és traure pit 
enfront de l’adversari i, si es possible, matxucar-lo.»

Aquesta manera d’obrar, sobradament aplicada en la política espanyola pel Partit 
Popular i Ciutadans, no du a cap solució dels problemes, com hem vist amb Catalunya 
al llarg de la seua història. Resulta que tenim unes persones en presó provisional per 
deixar votar. En un país que ens autoanomenem democràtics. És a dir, el seu delicte 
ha sigut deixar votar.

Parlar es mostra com un delicte. Aquests dies passats un funcionari del Govern dels 
Estats Units mencionà explícitament les ofertes fetes per Mèxic, l’Uruguai i el Vaticà per 
a actuar com a mediadors entre el president en disputa veneçolà Nicolás Maduro i el 
president encarregat Juan Guaidó, dient el següent: «Rebutgem qualsevol reunió o 
qualsevol tipus d’iniciativa que permeta a Maduro mantenir-se en el poder».

Però, perquè... i ara faig una pregunta. Si es convoquen unes eleccions lliures amb 
totes les garanties d’açò... i guanya Nicolás Maduro, què fem? No, no, clar, si és tan roí 
i tan dictador i tan repressor, i guanya les eleccions, què faríem?

Per a nosaltres, pel bé de tota la població veneçolana, creiem que el diàleg pot portar 
una eixida a una situació que cada vegada preocupa més. I fem nostres les paraules 
que hem dit adés del Secretari General de l’ONU, Antonio Gutierres: «Lo que 
esperamos es que el diálogo sea posible y que podamos evitar una escalada del tipo 
de conflicto que llevaría a un desastre total al pueblo de Venezuela y a la región. En 
cualquier circunstancia, incluso en las más difíciles, tenemos que impulsar el diálogo»

Vostés fan una interpretació que els punts d’acord donen suport a Maduro. Jo ací no ho 
veig en cap lloc que s’anomene que Maduro ix reforçat d’açò. Simplement es demana 
un diàleg i una eixida dialogada, amb la intervenció d’altres països que hi puguen 
actuar com a mediadors.

Hem consultat al col·lectiu que ha presentat la moció i ens han dit que no accepten la 
proposta que ha fet el Partit Socialista.
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El Ple de la Corporació, per majoria dels seus membres assistents, amb els vots a favor 
dels regidors del grup municipal GUANYAR ALCOI (5), els vots en contra dels regidors 
dels grups municipals PSOE (8), CIUDADANOS (4) i PARTIT POPULAR (4), i 
l’abstenció dels regidors del grup municipal COMPROMÍS (3), rebutja la moció 
presentada pel grup municipal GUANYAR ALCOI.

Sr. Miró: Una cuestión de orden. Alcalde, com que la moció que presentem nosaltres 
sobre les bicicletes hi ha un col·lectiu que està ací esperant, si podem fer com en altres 
ocasions modificant l’ordre i passar eixa moció ara a debat per tal que no hagen 
d’esperar-se a última hora.

Sr. Alcalde: Seria la 4.14. Si els pareix bé a tots els grups? Canviem l’ordre.

4.14. PP-MOCIÓN: ADAPTACIÓN NORMATIVA PARA LA CIRCULACIÓN DE BICIS POR 
SENDAS

Lee la moción el señor Palmer:

«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En enero de 2015 el Pleno del Ayuntamiento de Alcoy aprobó por mayoría absoluta la 
solicitud de cambio y adaptación de la norma con respecto a la circulación de las bicis 
por las sendas.

Una situación que se repitió en varios municipios representantes de más de 250.000 
habitantes de los parques naturales de las tres provincias en las zonas de Calderona, 
Espadán y Turia, junto a Mariola y Font Roja. Una situación consecuencia de que los 
argumentos de las mociones, así como la actividad ciclista, cuenta con una gran 
aceptación y amplio respaldo de la sociedad en su conjunto.

El pasado mes de junio del 2016 se aprobó en las Cortes Valencianas, con el apoyo de 
todos los grupos políticos, una Proposición no de ley R.E. 19996 (PNL) la cual insta al 
Consell a la revisión y modificación de las restricciones de la normativa de todos los 
parques naturales, concretamente para hacer compatible el uso deportivo con la 
conservación y otros usos.

El punto segundo de dicha PNL determina que se cuente con las aportaciones de los 
ayuntamientos, federaciones y agentes sociales, en la adopción de las modificaciones 
pertinentes.

Tal como indica la INTERNACIONAL MOUNTAIN BICYCLING ASSOCIATION 
ESPAÑA, (IMBA España), es necesario cambiar la anticuada visión de la protección 
como algo pasivo o a la defensiva (prohibir) frente a las amenazas exteriores, por la 
idea de gestión activa o positiva (permitir) del medio ambiente como entorno vital 
necesario para el ser humano y sus multiformes y cambiantes sociedades. Estamos 
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ante espacios que, para mantener las características que motivan su protección, 
dependen en mayor o menor medida de la actividad humana, involucrando y haciendo 
participe a la sociedad en su conservación.

De hecho, desde  IMBA España se apuesta por el hecho de que la modificación de la 
normativa puede contribuir a la mejora y sostenibilidad económica de los municipios y, 
por tanto, sería beneficiosa para el mantenimiento y desarrollo de la actividad 
socioeconómica en estas comarcas, y por ello plantean una serie de modificaciones, 
que no cambian sustancialmente los actuales mecanismos de protección ambiental 
establecidos en los PORN y PRUG de los distintos espacios protegidos.

Por todo ello se presenta el siguiente 

ACUERDO

1. Solicitar que se realice una actualización de la normativa que regula la 
circulación de vehículos en los Espacios Naturales y concretamente la 
modificación del PORN y PRUG del Parc Natural de la Font Roja y del Parc 
Natural de la Serra de Mariola, proponiendo la inclusión en los capítulos 
dedicados al uso público, la siguiente norma relativa a la circulación de las 
bicicletas y el uso deportivo, basada en la normativa de carácter sectorial en 
vigor, que se resume en: 

a) No está permitida la circulación campo a través

b) Las bicicletas podrán circular por todas aquellas pistas y sendas forestales 
en las que no esté prohibido este tipo de circulación. Deberán respetar los 
derechos de paso de los senderistas o paseantes a pie o a caballo, que 
tendrán prioridad frente a las mismas.

c) Usos permitidos: Además de su utilización para usos agropecuarios y 
forestales, se considera compatible con el uso excursionista y montañero de 
los senderos la actividad ecuestre y otras formas de desplazamiento no 
motorizado, siempre que no se trate de excursiones organizadas de más de 
10 animales o vehículos sin motor.

d) Se podrá establecer una restricción o cierre de forma temporal o permanente 
de acceso, frente a cualquier uso público, de los caminos, pistas y sendas 
forestales, así como en zonas de especial protección y áreas sensibles, 
mediante resolución motivada en base a criterios medioambientales, lo que 
deberá estar debidamente señalizado e informado sobre el terreno, en la 
medida de lo posible.

2. Se dé traslado del presente escrito de propuesta de modificación a la 
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural, así como a las Juntas Rectoras que corresponda, para que siguiendo la 
tramitación prevista en el artículo 36 de la  Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de 
la Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana, 
se realice los trámites oportunos para la  modificación  de dichas normas.»
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Sra. Climent: La mare del corder, senyor Palmer, està en les sendes, però bé, em 
deixe per a la segona intervenció les al·lusions personals.

Compromís en 2015 va votar abstenció a aquesta moció. Promulgada, llavors, per un 
regidor en actiu del PSOE i que hui ve de la mà del PP. Pregunte que deu haver passat 
amb aquell regidor, perquè ara ho duga açò de la mà del PP. 

Bé, en aquell dia el públic participant, tan nombrós o més com el que hi ha hui en dia, 
se’ns va tirar al coll a Compromís per aquell vot. Tinc la sensació que hui passarà el 
mateix perquè seré més vehement que llavors.

L’argument bàsic dels ciclistes en aquell moment era que «qui estima la natura, no la 
malmet». I els ciclistes l’estimen, ergo no l’estropegen. Deien també que no hi hauria 
conflicte entre vianants i ciclistes. Des de llavors fins ara, de manera legal o alegal o, 
fins i tot en alguns casos, il·legal, les bicicletes han passat pels nostres camins, i no ha 
passat allò que van dir que passaria en eixa moció del 2015. Altres usuaris de la serra 
han observat amb tristesa com les sendes, perquè la mare del corder està en les 
sendes, sobretot les que tenen forts pendents o revoltes que obliguen a les frenades, 
s’han estropejat. Prou saben d’això els que treballen per exemple en els bikeparks, que 
han de refer eixos camins de manera freqüent perquè les bicicletes, en els descensos, 
les estropegen.

Però si alguna cosa m’ha deixat colpida respecte del 2015, perquè jo reconec que vaig 
tindre els meus dubtes, és que els proponents eren els grups excursionistes, amb 
l’oposició dels ecologistes. Però hui, un grup ecologista d’Alcoi s’ha adreçat de manera 
formal als polítics per a fer-nos sabedors ―esta és la carta que ens han enviat―, per a 
fer-nos sabedors de la seua total oposició a aquesta moció. Si bé és cert que jo, en 
2015, a títol personal, perquè sóc biòloga, vaig manifestar que no veia clar eixe no- 
impacte que hi havia, però, també és veritat que tampoc no podíem reservar la serra 
exclusivament per a l’ús científic, que d’alguna manera havíem de fer compatibles les 
coses i, amb la nostra abstenció manifestàvem un cert aperturisme que sí, que estic 
d’acord que no era ni xitxa ni llimonada, perquè al final no ens mullàvem. Ara que ja 
s’han confirmat eixos temors, i ara que sectors afins als ciclistes i que també en són 
usuaris, i denuncien la innecessarietat de l’ús de les sendes perquè ja existeixen les 
carreteres i les pistes forestals, que lògicament no són bones per a fer eixos descensos 
que ara agraden i que tanta fama estan adquirint, i tanta volada estan adquirint..., bé..., 
doncs ara que està passant això, no veiem cap motiu des de Compromís per a 
mantindre eixa postura tèbia que va ser l’acusació que se’ns va fer, que havíem tingut 
una postura tèbia. La postura tèbia que vam tindre llavors. Per tant, anem a tindre una 
postura contundent, anem a dir que No, que no estem d’acord que per la serra de 
Mariola i de la Font Roja s’autoritze l’ús de bicicletes per les sendes, que res no tenen a 
vore amb un ús compatible entre tots els usuaris de la serra. Moltes gràcies.

Sr. Antolí: Gracias de nuevo, señor alcalde.
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Actualmente el uso de la bicicleta ya no se restringe a una forma de mejorar el medio 
ambiente como forma transporte alternativo y ecológico. Es además de un pasatiempo, 
un deporte consolidado y practicado por un gran número de ciudadanos. 

Es por ello que el proceso de planificación para el fomento de la bicicleta es una pieza 
clave y un denominador común de las actuaciones en materia de desarrollo rural, 
calidad de vida, salud y educación.

Evidentemente, nos encontramos situados entre dos parques naturales como son la 
Font Roja y Mariola, y ante las razonables demandas de los ciudadanos, tenemos la 
obligación de buscar fórmulas que hagan compatibles diferentes usos de nuestro medio 
ambiente, como el que plantea la moción objeto de debate en cuanto a la adaptación 
de la normativa de la circulación de bicicletas por las sendas forestales.

Como bien señala la moción, el pasado junio de 2016 se aprobó en Cortes Valencianas 
por todos los grupos políticos una proposición no de ley en la que se instaba al Consell 
a la modificación de las restricciones de la normativa de uso para poder compatibilizar 
el uso deportivo con otros usos, siempre dentro de una regulación armonizada que 
respete al máximo la conservación del entorno natural en que se desarrollan estas 
actividades. 

En principio, los puntos de acuerdo nos parecen una propuesta razonable, en la que los 
derechos de los diferentes usuarios deben ser respetados, previendo incluso la 
posibilidad de restricciones de uso temporal o definitivo en zonas o áreas sensibles que 
determine la Conselleria. Por tanto, y en principio, estaríamos dispuestos a dar soporte 
a esta moción. Gracias.

Sr. Sanfrancisco: Gràcies, senyor alcalde. 

Bé, com ja ha comentat la senyora Climent, doncs és un tema recurrent que ja va 
vindre fa quatre anys, i que apareix un poc abans d’eleccions. No sé si això deu tindre 
alguna cosa a vore.

Per descomptat, no pareix que hàgem avançat molt des d’aquell temps, almenys en els 
punts de vista.

Ens trobem amb un col·lectiu que, avalat pel PP, llàstima que no hagen llegit ells la 
moció, vol que demanem a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, un canvi en la 
normativa que deixe que les bicicletes puguen circular per sendes i camins dels parcs 
de la serra de Mariola i la Font Roja. Els arguments que suposadament avalen la 
petició ens diuen que volen canviar «la anticuada? visión de la protección como algo 
pasivo o a la defensiva (prohibir)... por la idea de gestión activa o positiva (permitir)». 
Però al mateix temps, i afortunadament, tot s’ha de dir, en la proposta d’acord volen 
prohibir la circulació camps a través, la circulació de vehicles de motor, grups de més 
de deu bicicletes i, per fi, en el punt d) també demanen la restricció o cierre de forma 
temporal o permanente de caminos, pistas y sendas forestales... En què quedem? 
Prohibir és antiquat?, és modern permetre? Unes coses són..., no sé, no m’aclarisc.
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Aquests dies he tingut l’oportunitat de veure un vídeo que està en Youtube, i que 
qualsevol persona pot veure, anomenat MTB Enduro Agres-Montcabrer. En ell es veu 
una excursió amb el trajecte Agres-Cava Gran-Cim de Montcabrer-Foia Ampla-Mas de 
Llopis fins a Muro, passant per uns indrets que actualment no permet la normativa 
vigent de la serra de Mariola. Aquest vídeo, publicat el 7 de maig de 2018, segons 
apareix en la pàgina web, i que, fins ara, no ha estat retirat.

Açò és un exemple de la poca capacitat que hi ha en l’actualitat per fer complir la 
normativa, que és simple en la seua definició i que, amb el canvi que es proposa, 
quedaria molt pitjor quant a la seua possibilitat d’aplicació, des del nostre punt de vista. 
Ja diuen señalar en la medida de lo posible, ja diuen que fàcil no és.

I el que encara sorprén més és l’interés per circular amb bicicleta pels nostres parcs 
naturals, que entre tots dos suposen només un 25% de la superfície arbrada de les 
comarques que fiten amb la comarca de l’Alcoià.

Però anem al fons de la qüestió, és necessari fer esport en un parc natural? El conjunt 
de la superfície ocupada per la totalitat dels parcs naturals del País Valencià no arriba 
al 10% de la superfície total. Serà necessari practicar l’esport de la bicicleta de 
muntanya per dintre de les sendes dels parcs naturals?

I ací tenim el tema d’incompatibilitat d’usos, o el conflicte amb aquests usos. Els parcs 
naturals de la Font Roja i de Mariola han estat declarats per la seua riquesa de flora i 
de fauna, no por la seua capacitat per a ser utilitzats com a pistes poliesportives. Per a 
eixes pràctiques hi ha altres instal·lacions.

Té un ciclista baixant a 20, 30 o 40 km per hora la possibilitat d’observar l’existència 
d’espècies que només creixen en aquests parcs? Els conteste jo mateix, No. Ja té prou 
de mirar el camí per a no tenir un accident. I si algú el veu venir, que s’aparte.

Oirà els cants de les diferents aus per poder distingir-les? Ja els dic jo que no, mentre 
no s’invente alguna bicicleta que levite sobre el terreny.

Li agradarà a l’amant de la natura que circula a peu trepitjar els solcs que acaben fent 
les bicis i estar pendent de si vénen alguns ciclistes fent descens.

Sr. Martínez: Bona vesprada. Gràcies, senyor alcalde.

Bé, per començar el debat, m’agradaria que... anunciar que, per coherència, 
mantindrem la mateixa postura que vam mantindre en el 2015, i que el nostre grup 
parlamentari va mantindre en el 2016, que va ser el que va portar la proposició no de 
llei.

La coherència en política és important. Hi ha gent que abans diu una cosa i, quan és 
una altra figura política, en diu una altra. Abans deia blanc, i ara diu negre. Nosaltres 
anem a mantindre el blanc, en blanc. 
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Nosaltres, en les Corts vam ser els que van mantindre un poc la iniciativa del que 
s’havia acordat en este plenari l’any 2015 i l’any 2016. Els nostres diputats van 
presentar una proposició no de llei que principalment ve a estar en similitud amb esta, 
en el tema del que es pretén, que és actuar sobre els PORNS i sobre els PRUGS dels 
parcs naturals, no? Jo crec que això ho vam acordar ací, no per unanimitat, però en les 
Corts sí que és cert que, Compromís inclòs, Compromís inclòs, va aprovar eixa 
proposició no de llei que ve a ser pràcticament la mateixa redacció que està portant-se 
hui ací.

Jo, el que sí que m’agradaria es fer un incís, que jo crec que és important, i que jo crec 
que no va a costar res que s’incloga en el text, i explicar el per què. Quan es parla dels 
canvis en el PORN i PRUG, en el punt segon, posa que «Las bicicletas podrán 
circular por todas aquellas pistas y sendas forestales en las que no esté 
prohibido este tipo de circulación.». A mi m’agradaria afegir, i ara explicaré per què, 
una frase que seria molt simple «...y que vengan delimitadas por las Juntas 
Rectoras de los Parques.». És a dir, no ens deixem les Juntes Rectores dels Parcs. 
No sé si jo en este text no ho he vist, en este text no ho he vist. Jo en el text de les 
Corts Valencianes sí que veig eixa figura on parla que les Juntes Rectores dels Parcs 
siguen les que escolten a tots els que formen part de la Junta Rectora, inclosos els 
grups d’esport, ciclistes en este cas, excursionistes, i que allí es decidisca quina és... 
les sendes, quins són els camins dels quals es puga fer ús o no. Si entrem això, crec 
que completaria molt perquè, entre altres coses, ells són l’organisme al final que, com 
tots coneixem, defenen els interessos del parc.

Este debat que tenim ara i que es va iniciar en el 2015, jo crec que nosaltres hem de 
ser coherents amb això. També, és cert que podria preguntar-me per què durant vint 
anys del Partit Popular no es va fer referència a tot este debat, no? Fins i tot el senyor 
Palmer que ha sigut... va ser director-conservador del parc natural ho haguera pogut 
incloure en algun debat d’allí, no? Però bé, dit això, jo crec que el que nosaltres volem 
és que es regule. 

L’altre dia parlàvem ací d’un tema com la caça, no? I volem que es regule la caça. 
Perquè jo, esta setmana, he rebut el mateix vídeo que diu el senyor Sanfrancisco, i 
me’n van enviar fa tres setmanes un vídeo d'excursionistes que veien caçadors que 
amenaçaven aparentment la seua integritat, de caçadors que es veuen un poc 
amenaçats, per dir-ho d’alguna manera, per ciclistes. I jo crec que són tres col·lectius 
que haurien de començar a asseure’s més i a dialogar més, perquè pareix que hi haja 
una espècie de competència de qui és el culpable d’açò. Si és l’excursionista, si les 
carreres que s’organitzen pels parcs naturals també fan una afecció al parc, si les 
bicicletes són una afecció al parc, si els caçadors fan una afecció a estes zones. I jo 
crec que el que és imprescindible, és que açò es regule. I, per tant, nosaltres, el que sí 
que hem de fer, i amb açò li dic a la senyora Climent que nosaltres, hui, Compromís i el 
Partit Socialista, en som responsables en el Govern Valencià de qui és la competència 
d’intentar pressionar perquè comencen a regular-se els PORNS i els PRUGS, i es puga 
debatre sobre açò. És cert que jo este matí he parlat amb el director de Font Roja i 
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Mariola, i m’ha dit que, ara com ara, en este exercici pressupostari no ha pogut ser. En 
tota la legislatura no s’ha pogut fer el Pla, però que és l’escenari que es veu en el futur.

Per tant, jo crec que parlar d’açò no ens ha de molestar a ningú. I després, debatre 
sobre el que passa una vegada allí, m’agradaria que foren també la Junta Rectora del 
Parc la que tinguera un paper, almenys, representatiu del que significa açò.

Sr. Palmer: Gràcies, senyor alcalde. Podria ensenyar-li un vídeo d’un cotxe a 80 per 
hora pel carrer de la Hispanitat..., per l’avinguda de la Hispanitat. Sí, corren una 
barbaritat, i motos també, i no anem a prohibir el trànsit a l’avinguda de la Hispanitat. 
No, no anem a prohibir-lo, s’haurà de regular, com està regulat. Hi haurà gent que 
complisca, i hi haurà gent que no complisca, però és que eixa és la situació. 

Bé, senyor Sanfrancisco, em sap greu que no... Vull dir, li ho dic amb el bon sentit, que 
no haja entés la moció en la perspectiva. Esta moció precisament és una moció que 
han presentat la IMBA en diferents ajuntaments, simplement que al final vam arribar a 
l’acord per logística, de fer-la nostra, per això té algunes modificacions, i està 
assumida, d’acord? Però, en cap lloc posa exactament el que està dient vosté. Si 
precisament el col·lectiu de ciclistes de muntanya, precisament el que està fent és una 
proposta de moció flexible cent per cent. Si és que si fóra una moció rígida o fóra 
encotillada, segurament no estaríem parlant en estos termes, però és que estan fent 
una proposta totalment oberta. Estan dient que no es podrà circular camps a través, 
clar que no es podrà circular camps a través, a peu tampoc, alerta!, a peu tampoc. Les 
coses són així. 

Que es prohibisca la circulació en sendes i pistes allí on no es puga circular. Vol dir, 
que no es prohibisca en tot, sinó que es prohibisca en aquells llocs on s’haja de 
prohibir, i que, a més, es puga prohibir de manera temporal. Temporal, o per a sempre. 
O siga, són coses obertes.

Parla que s’establisquen uns límits diaris, en diferents vies, per a fer un control de 
càrrega. Vosté sap que en els parcs naturals hi ha una normativa també per al que són 
els senderistes, que quan van en grups s’ha de demanar, en cada parc hi ha un límit, 
s’ha de demanar una autorització perquè eixe grup puga caminar dins del que és el 
parc natural, i d’eixa manera es controla la capacitat de càrrega que té eixe parc 
natural. Doncs seria entrar en una dinàmica igual, però d’una manera en què estos 
amants de la serra, que van damunt d’una bicicleta, que puguen gaudir de la serra 
sense tindre el problema o el perill que puga arribar un agent i, per fer complir la 
normativa, els haja de multar. Eixa és la conclusió molt resumida del que estem 
aprovant ací. 

Al final, estava dient-ho bé el senyor Martínez, açò ja es va parlar en 2015, es va 
debatre, es va parlar en les Corts. I l’únic que ens du esta moció per a fer eixe 
recordatori, i que treballem tots junts per a buscar açò. Al final, l’entorn natural, si es 
coneix..., o siga, qui conega el nostre entorn natural, de segur que l’aprecia. I si 
l’aprecia, el conserva. Eixe és el camí que estem presentant ací.
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Des de..., el senyor Martínez estava parlant del tema de les juntes rectores. Per 
descomptat, si precisament en la proposta no de llei de les Corts es parla d’eixos 
agents socials. Per descomptat que això es pot tenir en compte. Al final, les juntes 
rectores, que són, com sabem i con marquen les normatives, són òrgans consultius, 
però és veritat que hi ha representació de tots aquells agents socials que estan dins de 
l’àmbit dels parcs naturals, entre ells també ajuntaments, com bé sap, perquè vosté és 
representant en les dues juntes rectores.

Bé, al final, el tema és que per què han d’anar per parcs naturals? Doncs perquè el 
parc natural és nostre. Si és que al final, si comptem entre Font Roja i Mariola, estem 
parlant aproximadament de 23.000 hectàrees, de les quals hi ha, del que és parc 
natural, al voltant de 15.000-16.000 hectàrees en total, entre els diferents municipis. És 
que hi ha zones a les quals la gent vol anar, per descomptat; però s’ha de fer d’una 
manera controlada, con ells volen i com ells estan oferint. Ells estan oferint que es faça 
un estudi i que es marque aquelles sendes per les quals es puga circular, i que hi haja 
alternatives. I jo crec, des del Partit Popular creiem, que per a açò estem ací, per a 
iniciar tràmits, per a cridar a aquells que siguen responsables, en este cas la 
Generalitat Valenciana, perquè s'òbriga de veritat eixe camí de diàleg, de consens, de 
treball, en el qual es posen damunt la taula eixes alternatives, perquè el col·lectiu de 
ciclistes puga anar per les zones que es puguen autoritzar per a poder circular, 
d’acord?

Abans estava dient la senyora Climent que el problema està en les sendes. Bé, o en les 
pistes, en les pistes. Segurament hi ha pistes a la Font Roja que potser no es podrà 
circular per un tema que a voltes hi ha aglomeracions de xiquets i tot; fins i tot pot ser 
perillós. Però, és que no estem parlant d’això. És que hi ha alternatives. Anem a buscar 
les alternatives. Anem a estudiar les alternatives. Anem a vore què és de veritat el que 
es necessita, i a fer propostes. Bé, i ara després continuaré, gràcies.

Sra. Climent: Senyor Palmer, els ciclistes no volen baixar per una pista, volen baixar 
per una senda. D’acord? anem a vore! Jo vaig a parlar dels bolets, els esclata-sangs, 
per exemple. Quan els esclata-sangs eren una cosa que tenia quatre aficionats, no feia 
falta cap regulació. La gent era suficientment intel·ligent per agafar una cistella, que 
deixara que les espores..., tallava perfectament la soca, encara que hi ha alguns que 
diuen que s’ha d’arrancar, bé, els científics no s’aclarixen. Què passa quan tot el món 
decidix que li abelleix anar a buscar esclata-sangs? Evidentment estem generant un 
impacte i, per tant, hem de regular. I regular vol dir restringir usos. Vol dir que el que 
abans tu tenies una llibertat total perquè hi havia quatre gats, ara no és així. 

Al senyor Antolí, parlant-li d’estes coses de la compatibilitat de tots els usuaris. Que no 
va a passar-nos ara el mateix amb els patinets elèctrics? Són un problema. Fa quatre 
anys no hi havia patinets elèctrics, i ara hi ha patinets elèctrics fins i tot davall de les 
pedres. I hi ha alguns que van per la carretera, hi ha alguns que van per la vorera, uns 
que van pel carrer. Què hem de fer amb eixos patinets? Quan n’eren un o dos, no 
passava res; però  ara ho hem de regular.
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Al senyor Martínez, eixa coherència de blanc sobre blanc. Senyor Martínez, és que de 
2015 fins ara, no es lo mismo. No hi ha les mateixes bicicletes. I hem observat quin ús 
se n’ha fet d’eixes bicicletes. Si jo eixe bonisme..., m’ha furtat vosté les paraules, 
senyor Palmer. Jo li he dit, eixe puntet de qui estima la serra, la respecta. Si jo hi estic 
d’acord, el problema és... si jo he començat la meua intervenció així. El problema és 
que ara hi ha molts, ara hi ha molts usuaris. Jo no entraré en la part que uns són més 
roïns que altres: ni caçadors, ni ciclistes, ni excursionistes a peu. Jo no vaig a entrar en 
això, senzillament que ara la serra està de moda, i tot el món la vol gastar. I jo 
pregunte, si s’estropegen les sendes pels descensos, que s’estropegen, perquè les 
empreses que es dediquen a això sí que ho saben. Si s’estropegen, què anem a fer? 
Qui va a reparar això? I si els danys que es generen puguen ser irreparables perquè, 
com bé ha dit el senyor Aleixandre, el valor pel qual tu declares un parc natural no és 
perquè la seua xarxa de pistes siga suficientment atractiva com perquè vagen els 
ciclistes, sinó perquè els seus valors ambientals són suficientment atractius com per a 
protegir-los, què anem a fer si passa això? No existix ja eixe bonisme, és que hi ha 
molts usuaris. D’usuaris tots respectabilíssims, tots supercívics i superbones persones. 
Són molts, són molts i volen baixar per les sendes perquè és on tens un descens 
realment interessant. Perquè, si no, aniries per la carretera i no presentaries esta 
moció.

Per tant, la nostra postura és que No per això. Perquè considerem que hi ha un 
deteriorament que s’ha evidenciat del 2015 al 2019, i considerem que és innecessari, 
que tenen suficients altres xarxes per a circular. Evidentment, el que volen no és 
circular, sinó que volen fer descensos, que és un esport molt digne i molt respectable; 
però no ha de ser pel parc natural. Gràcies.

Sr. Antolí: Bé, gràcies de nou.

Com en tot, nosaltres pensem que el terme mitjà és on està la virtut. És evident que els 
temps han canviat moltíssim, però pensem que no ha d’haver-hi incompatibilitat entre 
protegir el medi ambient i promocionar un esport, que és una activitat que, per altra 
part, pot produir l’increment d’altres activitats, com puguen ser l'hostaleria i el turisme. 
El que no m’ha quedat molt clar és si el PSOE presenta una esmena sobre les juntes 
rectores, o si vol que s’incloga això. És evident que la Junta Rectora del parc és la que 
millor coneix les característiques del parc i, per tant, és la que pot col·laborar 
tremendament i positivament amb la Conselleria per a definir cada tipus de restricció 
que es puga presentar en eixe determinat parc.

Nosaltres estem a favor de la regulació i no de la prohibició. Però la regulació amb 
sentit i per part de tècnics que siguen especialistes en eixa matèria. Per tant, el nostre 
vot serà favorable a la moció. Gràcies.

Sr. Sanfrancisco: Gràcies, senyor alcalde.

Bé, jo, insistint un poc més en el que s’ha dit sobre els parcs naturals, que si són parcs 
naturals és precisament per la importància i singularitat dels seus ecosistemes i de les 

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Referència: 2712/2019

Acta.. Ple 25 de febrer de 2019

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 12433252673245725661 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web 
http://www.alcoi.org

seues espècies, si és vol observar el gran duc, la serp de ferradura, el pit-roig, 
l’esparver o el gamarús, la musaranya o el gat salvatge pujats en una bici i baixant per 
un camí a tota pastilla com es veu en els vídeos que hem comentat adés...

Ens parlen de la promoció econòmica i, des del nostre punt de vista, l’exclusivitat de la 
dedicació als excursionistes i persones que van a peu, és el que els dóna el caràcter de 
producte especial als parcs naturals, diferenciat d’altres indrets. I les persones que van 
buscant això, també produeixen un impacte econòmic.

Recorde perfectament en la meua infantesa quan pujava a peu a la Font Roja, com a 
mon pare i a altres amics els sorprenia i criticaven les persones que anaven amb un 
transistoret, a bon volum, envaint el silenci propi de la serra per una cançó de Manolo 
Escobar o Bonet de San Pedro, per posar uns exemples, i que conste que no tinc res 
en contra d’aquests cantants.

Anys després van arribar a circular bicicletes per la pista que baixa des de l’observatori 
del Menejador fins al Santuari. Tenia els xiquets xicotets i era un patiment l’atenció que 
havies de posar perquè no hi haguera un accident si se’n fugia algun.

No, senyors i senyores del PP. Des del nostre punt de vista, els parcs naturals no són 
per a les bicicletes, i molt menys si envaeixen sendes o camins. Els parcs naturals van 
d’una altra cosa. Van de silenci, de contemplació de la natura, de conversa tranquil·la, 
de contacte íntim amb la natura, de conservació de la meravellosa herència que hem 
rebut gràcies també a la cura i mesures que han fet complir els nostres avantpassats.

Per fer esport hi ha oferta sobrada fora d’ells: Serreta, Serra d’Almudaina, Serrella, 
Aitana, els  Plans, la Carrasqueta, el Rentonar, etc. I, per tant, el nostre vot no pot ser 
més que negatiu.

Sr. Martínez: Moltes gràcies.

Això de la coherència no era per vosté, senyora Climent. Era un altre exemple, que 
no... ningú crec la..., algú sí que l’ha pillat.

Jo crec que... tornem a l’argumentari, és un tema de regulació. És un tema..., parlava la 
senyora Climent del tema dels patinets. Els patinets s’ha de regular perquè, si no, se’ns 
va de les mans. El tema de l’ús de les bicicletes en els parcs naturals s’ha de regular 
perquè si no se’ns va de les mans. Jo crec que si no es regula, el que continuarem 
veient són els vídeos estos de Youtube on la gent pot fer coses que afecten molt a... 
cafrades com estes d’anar per allí carregant-se sendes i camins. I el que s’ha de fer és 
regular-ho. I, sobretot, s’ha de regular arribar a l’acord i el convenciment que estes 
persones que es dediquen al món de la bicicleta sàpiguen per on sí i per on no, i 
sàpiguen què passa quan vas per ací i quan no. I en el de la bicicleta i en el de la gent 
que fa carreres esportives, que també és una moda que ha crescut exponencialment a 
la nostra ciutat i en els nostres entorns, i que cada vegada que s’organitzen hem de 
tenir en compte que també, des del parc natural, es posen els seus impediments.
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Jo, l’únic que si que demane per acabar el meu torn era incloure la frase eixa, si els 
pareix a vostés bé, que fóra que en el punt b) del primer punt de l’acord, on diu «Las 
bicicletas podrán circular por todas aquellas pistas y sendas forestales en las que no 
esté prohibido este tipo de circulación.», diga «...y que vengan delimitadas por las Juntas 
Rectoras de los Parques.»

Sr. Palmer: Gracias señor alcalde.

Bueno, en principio esta moción la hemos hecho nuestra, ¡eh!, es verdad. Yo entiendo 
que lo que usted está diciendo es lo que pone la proposición no de ley que se aprobó 
en las Cortes Valencianas, ¡vale! Porque al final, lo que estoy diciendo que las juntas 
Rectoras son consultivas, por lo tanto entran dentro de ese trabajo, de ese consenso 
que, igual que las juntas rectoras también tienen, por qué no, los ayuntamientos, como 
gestores del territorio en general, ¿no?, por lo tanto, yo creo que se puede asumir. Que 
se consensúe, que se trate también en las Juntas Rectoras. Y que se trabaje en las 
Juntas Rectoras para que se pueda al final… que se eche pa lante, ¿no?

A ver, aquí estamos hablando…, sí ahora cogemos las palabras de Compromís en las 
cuales dice que las bicicletas no pueden ir por la montaña porque hay mucha cantidad, 
¿no? ―Sr. Climent: Sí― vale. Entonces quiere decir que hay que prohibir que vayan 
bicicletas por la montaña, por lo tanto, el titular de hoy de Compromís es que: 
«Compromís está en contra de la búsqueda de setas, está en contra, que se prohíba, 
porque ha proliferado; está en contra de los patinetes en la calle, porque han 
proliferado; está en contra del TrailSolidari, porque cada vez es más grande, más 
grande». Y, entonces, esos son los titulares de Compromís hoy. No, no, a ver señora 
Climent, o todo o nada. Vamos a ser sensatos, aquí estamos hablando de regular. 
Estamos hablando de trabajar por poner encima de la mesa alternativas para que los 
ciudadanos, con eso no quiero decir del partido Ciudadanos, quiero decir todos los 
ciudadanos, tengamos la capacidad, la posibilidad, de poder lo que es nuestro. Porque, 
un parque natural es muy importante por su valor natural, pero también es muy 
importante por los usos, y por el patrimonio que tiene ese parque natural. También son 
valores que se tienen en cuenta para hacer un parque natural, el darle carácter de 
parque natural.

Por lo tanto, todo esto tiene que ver. Y yo, como está diciendo el señor Martínez, he 
tenido la suerte, tengo que decir-lo así, de estar cuatro años de director…. de dos 
parques naturales y tres paisajes protegidos de aquí de la zona. Y, si algo he intentado 
durante todos esos años, precisamente ha sido el poder llegar a esa compatibilidad de 
usos, porque son muchos. Está la caza, hay precintos para acechos, para esperas, 
pero continua habiendo cazadores que no cumplen, ¡claro que sí! Hay furtivos. Siempre 
habrá gente que no cumpla, pero por eso no vamos a prohibir todo lo demás. Porque 
todo tiene su por qué, todo tiene su por qué. Pero desde luego, lo que siempre he 
trabajado es por conseguir esa compatibilidad de usos, de todos los usos que hay 
dentro de estos parques naturales porque, como bien dice usted, son nuestros y 
tenemos que aprovecharlos y quererlos para protegerlos.
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Y por último le diré que, aquí, precisamente esta moción, no es exclusiva, es inclusiva. 
Si se aprobara esta moción, y medioambientalmente se dijera «no se puede ir por 
ninguna senda», es que se está permitiendo. Si hay informes medioambientales que 
dicen que no se puede ir por ninguna senda, esta moción está permitiendo que se 
cierre el acceso de las bicis por sendas. Lo está permitiendo. No estamos inventando 
aquí nada. El tema es que seguro que medioambientalmente no se podrá prohibir en 
todas las sendas, alguna alternativa hay, vamos a sentarnos, vamos a trabajarla y 
vamos a dar al colectivo, a este colectivo que quiere la sierra, porque no son todos 
como dice usted, no hay que generalizar, que hay mucha gente que hace muchas 
cosas por nuestro entorno natural. Pues vamos a darles esa posibilidad de que tenga la 
alternativa. Muchas gracias señor alcalde y, que no lo he dicho al principio, muchas 
gracias a todos los asistentes al Salón de Plenos.

Sr. Alcalde: Aleshores, entenc que votem la moció incorporant l’esmena que ha fet el 
Partit Socialista.

El Pleno de la Corporación, por mayoría de sus miembros asistentes, con los votos a 
favor de los concejales de los grupos municipales PSOE (8), CIUDADANOS (5) y 
PARTIDO POPULAR (4), y el voto en contra de los concejales de los grupos 
municipales   GUANYAR ALCOI (5) y COMPROMÍS (3), aprueba la moción presentada 
por el grupo municipal PARTIDO POPULAR, que incorpora la enmienda planteada por 
el grupo municipal PSOE, en los siguientes términos:

«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En enero de 2015 el Pleno del Ayuntamiento de Alcoy aprobó por mayoría absoluta la 
solicitud de cambio y adaptación de la norma con respecto a la circulación de las bicis 
por las sendas.

Una situación que se repitió en varios municipios representantes de más de 250.000 
habitantes de los parques naturales de las tres provincias en las zonas de Calderona, 
Espadán y Turia, junto a Mariola y Font Roja. Una situación consecuencia de que los 
argumentos de las mociones, así como la actividad ciclista, cuenta con una gran 
aceptación y amplio respaldo de la sociedad en su conjunto.

El pasado mes de junio del 2016 se aprobó en las Cortes Valencianas, con el apoyo de 
todos los grupos políticos, una Proposición no de ley R.E. 19996 (PNL) la cual insta al 
Consell a la revisión y modificación de las restricciones de la normativa de todos los 
parques naturales, concretamente para hacer compatible el uso deportivo con la 
conservación y otros usos.

El punto segundo de dicha PNL determina que se cuente con las aportaciones de los 
ayuntamientos, federaciones y agentes sociales, en la adopción de las modificaciones 
pertinentes.

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Referència: 2712/2019

Acta.. Ple 25 de febrer de 2019

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 12433252673245725661 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web 
http://www.alcoi.org

Tal como indica la INTERNACIONAL MOUNTAIN BICYCLING ASSOCIATION 
ESPAÑA, (IMBA España), es necesario cambiar la anticuada visión de la protección 
como algo pasivo o a la defensiva (prohibir) frente a las amenazas exteriores, por la 
idea de gestión activa o positiva (permitir) del medio ambiente como entorno vital 
necesario para el ser humano y sus multiformes y cambiantes sociedades. Estamos 
ante espacios que, para mantener las características que motivan su protección, 
dependen en mayor o menor medida de la actividad humana, involucrando y haciendo 
participe a la sociedad en su conservación.

De hecho, desde  IMBA España se apuesta por el hecho de que la modificación de la 
normativa puede contribuir a la mejora y sostenibilidad económica de los municipios y, 
por tanto, sería beneficiosa para el mantenimiento y desarrollo de la actividad 
socioeconómica en estas comarcas, y por ello plantean una serie de modificaciones, 
que no cambian sustancialmente los actuales mecanismos de protección ambiental 
establecidos en los PORN y PRUG de los distintos espacios protegidos.

Por todo ello se presenta el siguiente 

ACUERDO

3. Solicitar que se realice una actualización de la normativa que regula la 
circulación de vehículos en los Espacios Naturales y concretamente la 
modificación del PORN y PRUG del Parc Natural de la Font Roja y del Parc 
Natural de la Serra de Mariola, proponiendo la inclusión en los capítulos 
dedicados al uso público, la siguiente norma relativa a la circulación de las 
bicicletas y el uso deportivo, basada en la normativa de carácter sectorial en 
vigor, que se resume en: 

a) No está permitida la circulación campo a través

b) Las bicicletas podrán circular por todas aquellas pistas y sendas forestales 
en las que no esté prohibido este tipo de circulación y que vengan 
delimitadas por las Juntas Rectoras de los Parques. Deberán respetar los 
derechos de paso de los senderistas o paseantes a pie o a caballo, que 
tendrán prioridad frente a las mismas.

c) Usos permitidos: Además de su utilización para usos agropecuarios y 
forestales, se considera compatible con el uso excursionista y montañero de 
los senderos la actividad ecuestre y otras formas de desplazamiento no 
motorizado, siempre que no se trate de excursiones organizadas de más de 
10 animales o vehículos sin motor.

d) Se podrá establecer una restricción o cierre de forma temporal o permanente 
de acceso, frente a cualquier uso público, de los caminos, pistas y sendas 
forestales, así como en zonas de especial protección y áreas sensibles, 
mediante resolución motivada en base a criterios medioambientales, lo que 
deberá estar debidamente señalizado e informado sobre el terreno, en la 
medida de lo posible.
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4. Se dé traslado del presente escrito de propuesta de modificación a la 
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural, así como a las Juntas Rectoras que corresponda, para que siguiendo la 
tramitación prevista en el artículo 36 de la  Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de 
la Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana, 
se realice los trámites oportunos para la  modificación  de dichas normas.»

4.5. GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI-PREC PERQUÈ S'INSTAL·LEN SISTEMES DE 
BUCLE MAGNÈTIC ALS ESPAIS PÚBLICS

Sr. Blanes: Sí, bé, moltes gràcies. A voltes s’ha parlat dels sorolls dels que es queden 
a la Sala de Plenaris... Vull dir que hi ha de tots els bàndols. A mi, bé, ha sigut un goig 
vore hui la Sala de Plens tal com ha estat hui per totes les propostes que han vingut. 
També he de dir que per a mi és molt important el prec que presentem nosaltres, i 
l’ordre era un. M’encanta que hi puguen participar, però si haguera sigut una proposta 
ciutadana... Ha sigut una proposta partidista del Partit Popular i entenc que hauria 
d’haver-se respectat. Quan és blanc, és blanc, quan és negrem és negre. Dues 
vegades hem votat en contra, jo personalment, d’aquesta moció. Per tant, de 
coherència en tenim també molts. No, no, per descomptat. Bé, vaig al punt que tocava 
debatre.

Llig el prec la Sra. Blanes.

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'ús de dispositius com els audiòfons i implants coclears suposa una gran ajuda per les 
persones sordes o amb una disminució auditiva, però resulta moltes vegades 
insuficient. El soroll de fons I una mala acústica en espais públics dificulten la 
comprensió del missatge a les persones amb discapacitat auditiva en major mesura 
que a les persones oïdores.

Existeix una ajuda auxiliar per a usuaris de pròtesis auditives (audiòfons i/o implants) 
que facilita l'accessibilitat auditiva en l'entorn, tant per a l'orientació i mobilitat en l'espai, 
com per a la percepció de la informació sonora de tota mena i del llenguatge.

S'anomena sistema de bucle magnètic, bucle d'inducció magnètica o bucle d'inducció 
d'audiofreqüència i possibilita la comunicació i les relacions interpersonals en espais i 
situacions contaminades pel soroll ambient o en les quals la distància amb l'interlocutor 
o la presència de diversos interlocutors dificulta o impedeix aquesta comunicació i 
l'accés a la informació.

Es tracta d'un sistema normalitzat a nivell mundial, compatible amb les ajudes 
auditives, que es rendibilitza de manera immediata, superant amb èxit qualsevol anàlisi 
cost-benefici.
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El bucle magnètic és, per tant, un producte de suport a la comunicació oral i per a 
l'accés a la informació de provada eficàcia en el seu ús per a espais i serveis de 
concurrència pública on la megafonia resulte contaminada pel soroll.

Un sistema de bucle magnètic compta amb un micròfon, un amplificador i un cable. El 
micròfon registra el so. L'amplificador processa el senyal i l'envia pel cable. El cable es 
troba fixat en un perímetre, que delimita una àrea específica en la qual funciona. El 
cable rep el senyal de l'amplificador i emet uns senyals magnètics. Els usuaris que 
col·loquen el seu audiòfon en posició T fan que la bobina telefònica de l'audiòfon capte 
eixos senyals magnètics i es transforme aquest senyal en so. D'aquesta manera el so 
arriba de forma directa i clara als usuaris d'audiòfons millorant la comunicació.

Perquè els usuaris de pròtesis auditives puguen reconéixer un espai on es disposa de 
bucle magnètic o existeix una instal·lació adaptada, aquest ha d'estar indicat amb el 
símbol d'accessibilitat auditiva que l'identifica. Els usuaris d'audiòfons i/o implants que 
observen aquest logotip activaran la bobina d'inducció de les seues pròtesis auditives, 
millorant amb això el seu accés a la informació auditiva i parlada.

Tal com ve recollit al pla d'accessibilitat de l'Ajuntament d'Alcoi, la nostra ciutat 
presenta un estat deficient des del punt de vista de la comunicació. No existeixen 
elements o sistemes que milloren l'accessibilitat a la via pública ni als edificis públics, 
sols l'Oficina de la Tourist Info presenta un Sistema per Bucle d'inducció Magnètica que 
millora la comunicació per a persones amb discapacitat auditiva.

Des de Guanyar Alcoi considerem que aquest sistema hauria d'anar implantant-se 
gradualment als espais públics on es realitzen presentacions, xerrades, conferències o 
altres actes informatius i culturals.

De la mateixa manera, creiem que des de les institucions s'ha de promoure que aquest 
sistema s'implante a altres espais privats on també es realitzen actes públics mitjançant 
campanyes informatives o ajudes per facilitar la instal·lació d'aquests sistemes. 
D'aquesta manera aconseguiríem una ciutat cada vegada més accessible per tothom.

Per aquest motiu des de Guanyar Alcoi realitzem el següent prec:

Que s'estudie la implantació gradual d'aquests sistemes als espais públics on es 
realitzen actes informatius o culturals, així com en els llocs d’atenció al públic.

Que s'estudie oferir una sèrie d'ajudes o subvencions per facilitar que els espais privats 
on es realitzen actes públics implanten aquest sistema.»

Sra. Baca: Hola, bona nit a tots, gràcies, alcalde.

Bé, li agraïm aquest prec a Guanyar; per tant, anem a acceptar-lo. Vull dir que 
actualment disposem d’aquest sistema de bucle d’inducció, no tan sols en Turisme, 
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sinó també en el SIAC, i que ja hem estat parlant amb Fesord, amb la Federació, per tal 
d’implantar en més llocs públics aquest sistema. I, bé, també vull recordar-los que 
tenim una partida enguany de 20.000 euros en l’àrea d’accessibilitat en la 
comunicació..., el pressupost que no ens van aprovar... Anirem treballant amb el 
col·lectiu per tal de millorar en tots els aspectes l’accessibilitat. Així que, moltíssimes 
gràcies.

Sra. Blanes: D’acord, moltes gràcies. Bé, nosaltres hem recollit exactament el que 
posava en el Pla d’Accessibilitat, que tan sols en aquell moment feia menció al cas de 
la TouristInfo. Si s’ha incrementat en un altre lloc, evidentment, no ho arreplegava en 
aquell moment, però sí que és cert que en cadascuna de les fitxes de tots els edificis i 
dels espais que s’han avaluat, siga aquesta mateixa Sala de Plenari o siga l’ÀGORA, o 
fins i tot en els teatres i tots els centres públics, no es disposa d’aquesta instal·lació i 
pensem que, evidentment, millora i molt a totes aquelles persones que tenen una 
dificultat auditiva.

I, simplement, sí que m’agradaria, perquè no sé exactament... Sé que alguna vegada 
s’ha fet menció que existix aquesta partida, però no sé si es referix a la de la subvenció 
a l’associació... n’és una altra de diferent..., d’acord! És que sí que en algun moment ho 
hem parlat, i han dit «no, s’ha incrementat la partida a la subvenció», però és que açò 
entenem que no cap dins de la subvenció.

També, és cert que a l’ÀGORA crec que es faran unes obres de millora precisament de 
l’acústica, i pensem que l’acústica milloraria també en gran part si s’instal·lara aquest 
sistema. Vull dir que, a banda que es puga fer en altres espais, a l’ÀGORA, ja que a 
més estava previst...; és a dir, que estos vint mil euros, més el que es puga fer a 
l’ÀGORA, doncs que vagen incrementant-se. I el que dic, també pensem que és 
interessant que altres espais, que sabem que encara que formen part d’algun col·lectiu, 
d’alguna associació o algun altre espai privat, però que sí que habitualment s’hi fan 
esdeveniments o actes públics, doncs bé, d’alguna manera que es donara la 
informació, que es donara a conéixer i que es poguera facilitar que pogueren fer 
aquestes instal·lacions. Moltes gràcies.

4.6. GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI-PREC RECONEIXEMENT ANA ORANTES

Llig el prec la Sra. Davó.

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'assassinat d'Ana Orantes, el 17 de desembre de 1997, va posar el focus informatiu 
sobre la violència que pateixen moltes dones en l'àmbit de la llar o la parella.

Fins a aquest cas, molt mediàtic per la forma en què es va desenvolupar, la violència 
masclista era relegada a l'àmbit privat, silenciada i catalogada com cosa puntual, crims 
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passionals o situacions de mala entesa entre cònjuges, en els quals l'administració 
considerava que no havia d'intervindre.

Però Ana Orantes va denunciar en una televisió pública com el seu marit l'havia 
maltractada física i psicològicament durant 40 anys de matrimoni, un 4 de desembre de 
1997, fa ja 21 anys. Tan sols 13 dies després, el seu ja ex marit, José Parejo, la va 
assassinar, davant de la seua neboda de dotze anys. Dècades de maltractament i 
vexacions culminaven amb un feminicidi just després que ella diguera públicament que 
ell era un maltractador.

Ana Orantes, amb la seua valentia, va posar paraules al que moltíssimes dones patien 
(i pateixen) en la intimitat de la llar o de la relació sentimental.

El seu assassinat va posar de manifest la realitat i la veritat del relat exposat 
públicament dies abans, i en ell es va reflectir la situació de moltes dones que van 
començar a trencar el silenci.

Aquesta focalització i aquesta publicitat d'una tragèdia que, fins al moment, era 
silenciada per l'opinió pública i per les administracions, va cristal·litzar anys després en 
una Llei integral contra la violència de gènere (la llei 1/2004) i les seues primeres 
actuacions, entre les quals es troben la cura i acompanyament de la dona maltractada, 
la conscienciació ciutadana i l'educació en igualtat i respecte.

No obstant això, són moltes les coses que ens queden per fer en aquesta lluita. 47 
dones han sigut assassinades en 2018 a Espanya per les seues parelles o ex parelles. 
Un total 976 des de l'1 de gener de 2003, quan es van començar a comptabilitzar. Una 
mitjana anual de 60 dones.

L'Institut Nacional d'estadística ressalta, en nota de premsa del 28 de maig de 2018, 
quan es van publicar les xifres de violència de gènere per a 2017, el preocupants que 
són els números en algunes franges d'edat on no havíem d'esperar que aquesta xacra 
es perpetuara.

La taxa de víctimes en relació amb la població total de dones va aconseguir el seu 
màxim en els trams d'edat de 25 a 29 anys i de 30 a 34 anys (amb 3,2 víctimes per 
cada 1.000 dones d'aqueix tram).

És evident que tenim una assignatura pendent respecte a aquest tema en educació i 
models exemplars. Sobretot, davant una societat que centra el seu oci en models 
(cinema, sèries, publicitat…) que representen normalitzada de forma constant la 
violència sobre les dones.

A més, les dones hem estat excloses de forma tradicional de la memòria dels nostres 
carrers, de la mateixa forma que se´ns ha apartat de la memòria col·lectiva de la 
història escrita, com si no hi haguera estat en la nostra història, grans dones que 
prendre com exemple ni a les quals recordar en els nostres municipis.

Per això considerem que l'al·lusió a Ana Orantes, com a símbol de lluita contra la 
violència masclista, ha d'estar present als nostres carrers. Perquè la seua història 
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continua sent un referent que ens obri els ulls i ens enfronta a un desafiament que 
només pot enfrontar-se de forma conjunta, com a societat.

Una lluita per a fer del nostre municipi un lloc just i igualitari, en el qual les generacions 
futures s'han d'implicar i en la qual és imprescindible el suport i la col·laboració de tots 
els homes que desitgen un món millor per a ells, per a totes les dones i per a totes les 
persones de les generacions futures, siga com siga el seu gènere i identitat sexual.

Per aquest motiu des de Guanyar Alcoi realitzem el següent prec:

1. Nominar un carrer o plaça d’Alcoi amb el nom d'Ana Orantes.

2. Que en aquest carrer s'instal·le una placa on s'explique que Ana Orantes va ser 
la dona capaç de trencar el silenci de totes les dones que pateixen violència de 
gènere, i que gràcies al seu valor tenim una societat més igualitària.»

Sra. Mira: Gràcies alcalde, anem a dir que sí a este prec. És cert que, per desgràcia, 
des de fa vint-i-un anys han anat també assassinant moltes dones, però és veritat que 
el cas d’Ana Orantes va crear eixe punt d’inflexió, i si hui estem on estem, també va ser 
gràcies al pas que va donar ella amb la denúncia. Així que, anem a dir que sí.

Sra. Davó: Agraïm l’acceptació del prec, i pensem que, com diem, moltes voltes ens 
falten les referències femenines, i ella va ser eixe punt d’inflexió, va ser molt valenta, i 
la seua valentia li va costar la vida. Sabem que esta plaga en la nostra societat ens 
està sent més difícil de combatre del que ens agradaria, i crec que seria molt important 
que sobretot les xiquetes i les joves pogueren conéixer qui és Ana Orantes, perquè 
desafortunadament el seu assassinat va ser ja fa molts anys, i que siga un punt de 
referència important.

4.7. GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI - PREC CAMPANYA CONTROL 
PROCESSIONÀRIA

Llig el prec el Sr. Santiago:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Som coneixedores que la processionària està tornant a ocasionar molèsties als veïns i 
veïnes d’Alcoi. Ja són molts els punts de la ciutat que han donat la veu d'alarma – El 
Teix, la zona de la Vaguada o el Parc de Cantagallet, entre molts d'altres, -. I des de 
Guanyar Alcoi entenem que s'ha de donar una solució al respecte.
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Sabem que és durant la tardor quan es posa en marxa la campanya d'actuació per a 
previndre l'aparició de la processionària als diferents espais de la ciutat. La qual inclou 
el tractament dels pins dels terrenys de titularitat pública i la inspecció de les parcel·les 
de propietat privada que, per les seves característiques, es considera que tenen un risc 
potencial. Però sembla que als darrers anys les afeccions i les molèsties als veïns i 
veïnes de la ciutat han augmentat.

Des de Guanyar Alcoi considerem que és important frenar les seves conseqüències i  
evitar tindre als nostres carrers, parcs i zones públiques en general aquest tipus 
d'eruga. 

Per aquest motiu des de Guanyar Alcoi realitzem el següent prec:

1. Intensificar la Campanya de control i el protocol d'actuació, vinculat al seguiment 
del Departament de Medi Ambient i la col·laboració ciutadana, que garanteixi 
l’èxit i la ràpida capacitat de resposta.

2. Oferir a les propietats privades, que tenen pins que en molts casos poden 
recaure en part sobre la via pública, assessorament contra la processionària per 
aconseguir evitar l'aparició d'erugues en pins i parcel·les de particulars que 
puguen passar a la via pública i afectar qualsevol veí o veïna.»

Sr. Martínez: Moltes gràcies. Bé, li acceptem el prec. El cert és que en els dos punts 
de què parlen vostés:

 Intensificar la campanya, recorde que enguany és el primer any del nou 
contracte de desratització, desinsectació i tractament de plagues com la 
processionària, que hem incrementat la despesa corrent que teníem altres anys 
fora de contracte, amb un 30%. Per tant, s’ha de notar i, de fet, s’ha notat. Estan 
fent-se actuacions d’endoteràpia amb els mateixos arbres que estan donant un 
bon resultat, i jo crec que al cap del temps millorarà molt la situació. 

 I, sobretot, en el segon punt de què vosté parla, de comunicar-se amb els 
propietaris privats, hui mateix he firmat una carta o un escrit, que estem enviant 
a totes les institucions i altres organismes, com puga ser la Conselleria de 
Sanitat, en el cas de l’hospital, o centres com l’Hospital d’Oliver (l’antic hospital 
d’Oliver, que ara és un centre de majors) on estan obligats els propietaris al seu 
tractament. També ens posem a la seua disposició, com diu molt bé vosté en el 
seu prec, per ajudar-los en el cas que no ho coneguen o de fer-los que siguen..., 
poder fer un poc de nexe per a poder-ho fer.

Sr. Santiago: Agraïm que accepti el prec. És cert, som coneixedors que s’han 
incrementat els recursos sobre això, perquè jo ho he parlat sovint amb el tècnic 
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responsable, igual que vosté, en diferents comissions informatives; però entenem que 
s’ha de continuar incrementant. Sobretot, perquè estem veient, i segurament per la 
cosa de la pujada de les temperatures, que cada vegada hi ha més erugues, tot i que 
s’hi destinen més esforços. Per tant, segurament s’hauria de potenciar eixa 
col·laboració amb la ciutadania perquè, segurament a vostés, igual que a mi, ens 
arriben molts vídeos d’erugues caminant per diferents zones de la ciutat i, per tant, s’ha 
d’intentar garantir  que es puga actuar d’una manera ràpida i eficaç. De la mateixa 
manera que som coneixedors que també s’insta a les propietats privades que poden 
tindre algun tipus d’afecció en via publica, perquè facin les diferents actuacions sobre 
això. Nosaltres el que intentem proposar amb aquest prec és que es vaja una miqueta 
més enllà, i que es puga fer un assessorament o que puga haver-hi una relació molt 
més activa perquè aquest tipus d’erugues, doncs no afectin la via pública. I, sense més, 
doncs això, el que he dit al principi, agrair que s’accepti la nostra proposta.

4.8. GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-PREGUNTAS: CONVENIO GUARDIA CIVIL.

Lee las preguntas el Sr. Sedano.

«En el presupuesto del 2018 se aprobó una partida para la firma de un convenio con la 
Guardia Civil por 50.000 € . Desde Ciudadanos somos conocedores de que por temas 
burocráticos el mencionado convenio no se ha podido materializar hasta la fecha. 

Es por ello por lo que desde Ciudadanos insistimos, nuevamente, para conocer los 
motivos de este, más que considerable retraso, en la aprobación del mencionado 
convenio con la Guardia Civil. 

Por tanto desde Ciudadanos realizamos las siguientes PREGUNTAS:

- ¿Se han trasladado ya , de forma oficial, la Capitanía, Intervención de Armas y Tráfico 
al acuartelamiento de Alcoy?»

Sr. Martínez: Conteste en nom del meu company Raül Llopis. Pot ser que en alguna 
cosa, si no estic encertat i l’alcalde té més informació que jo, puja ajudar-me a resoldre 
els dubtes. Jo entenc que no està de manera oficial la Capitania, la intervenció d’armes 
i de trànsit en l’aquarterament d’Alcoi, de moment no.

Sr. Sedano: Doncs, senyor Martínez, no m’agrada gens el que em contesta vosté, i 
sap per què. Perquè m’agradaria vore el senyor Llopis ací assegut, potser en el pròxim 
Ple puga estar ací i, a més, amb cara de satisfacció.

«- ¿Qué motivos justifican el gran retraso que ha sufrido este convenio aprobado en 
Pleno?»
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Sr. Martínez: Bé, principalment un conveni entre dues administracions..., Si un conveni 
ací ja és complicat, un conveni entre dues administracions encara té més pegues. En el 
cas també de la mateixa Guàrdia Civil, hi havia una espècie de disjuntiva entre els 
diners que puguen anar d’esta subvenció i que pogueren anar a la gran caixa comuna 
que puga tindre la Guàrdia Civil, i era buscar la manera lògica que les inversions que 
vagen a fer-se amb esta subvenció, anaren directament a les obres que es necessiten 
en la caserna. Per tant, una part és també, diguem-ne, responsabilitat de la Guàrdia 
Civil, amb els tràmits que ha hagut de fer internament, i l’altra, doncs bé, buscant-li un 
acomodament per a donar-li una seguretat jurídica a este tipus d’inversions.

Sr. Sedano:

«- ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno Municipal que se ponga en marcha el 
mencionado convenio?»

Sr. Martínez: Bé, està ultimant-se el conveni. No li dic este mes, perquè estem a dia 
25, però jo crec que en la primera quinzena..., entre este mes i la primera quinzena de 
març estaria tancat eixe conveni. 

Sr. Sedano:

«- ¿Piensa el actual Gobierno Municipal seguir colaborando vía convenio con la 
Guardia Civil?.»

Sr. Martínez: Bé, el tipus de col·laboració que entenem que s’ha de fer amb la Guàrdia 
Civil, no ha de ser un conveni prorrogat tots els anys. Vull dir, quan hi haja una 
necessitat per part d’este cos de seguretat, que els ho puga traslladar, i bé siguen dos 
anys, d’ací a tres anys, quan ells tinguen alguna necessitat, poder arribar a un 
enteniment que beneficie les dues institucions, tant a la Guàrdia Civil com a 
l’Ajuntament. Si hi ha alguna necessitat d’ells, ho farem; però no hi ha una partida 
específica cada any per a esta matèria.

Sr. Sedano: I ací no toca perquè no és pregunta. Me l’havia apuntat, cuidar molt la 
Guàrdia Civil, però són només preguntes i no hi tinc dret. Però, potser, cuideu molt la 
Guàrdia Civil perquè és molt important que estiga a Alcoi.

4.9. GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-PREGUNTAS Y RUEGO: CONVENIO POLÍGONO 
DE PAGOS.

Lee las preguntas y ruego el Sr. Sedano.

«Según ha trascendido en algunos medios de comunicación, el Gobierno Municipal ha 
anunciado que próximamente se va a firmar un convenio para la redacción de un 
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estudio de viabilidad económica del Parque Tecnológico de Pagos a partir del cual la 
Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES) decidirá su implantación.

Como hemos podido conocer, tras el periodo de exposición pública, la superficie que se 
había previsto inicialmente para el polígono de Pagos en la versión preliminar del 
PGOU, se ha visto reducida de acuerdo con los estudios que han revelado un “fuerte 
impacto paisajístico” en esa zona.

Siendo la obtención de suelo industrial un asunto clave para nuestra ciudad, desde 
Ciudadanos queremos conocer los detalles de dicho convenio ya que la ciudad de 
Alcoy se encuentra en una situación crítica tal y como están indicando los datos 
demográficos de organismos oficiales aparecidos en las últimas semanas.

Por ese motivo, desde Ciudadanos, realizamos las siguientes PREGUNTAS:

- ¿Cuándo se va a firmar este convenio?»

Sr. Gomicia: Com ja vaig dir en les comissions, és un conveni que es fa amb el 
SEPES i, per tant, jo no sé quan es firmarà això. Ara estem en la fase de valoració del 
projecte.

Sr. Sedano:

«- ¿Posee todos los informes técnicos municipales preceptivos?»

Sr. Gomicia: Inicialment sí, és la documentació que també tots els grups polítics tenen 
en l'addenda del Pla General, i eixa és la documentació de la qual inicialment partim.

Sr. Sedano:

«- ¿Qué personas del SEPES han sido las interlocutoras de dicha institución, así como 
qué personas del Gobierno Municipal han sido los que han llevado el peso de las 
conversaciones?»

Sr. Gomicia: Les conversacions encara no han finalitzat, però les diferents actuacions 
han sigut amb el director de SEPES i la directora de Promoció i Desenvolupament, i per 
part del Govern, el senyor alcalde i jo mateix.

Sr. Sedano: Era el director, el máximo representante...

«Por todo lo expuesto, desde Ciudadanos, presentamos el siguiente RUEGO:

Que el Gobierno Municipal explique si realmente ve viable un polígono que se reconoce 
tiene un importante impacto paisajístico.»

Sr. Gomicia: Jo, al concepte d’importante impacto paisajístico, li diria que té impacte 
paisatgístic, igual que moltes solucions que té esta ciutat. Evidentment, el Govern ha 
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treballat juntament amb l’equip redactor del Pla General perquè este polígon fóra 
viable. També s’ha treballat amb la Conselleria d’Habitatge, d’Urbanisme, perquè fóra 
viable, fins i tot des de l’òptica de la legalitat. Per tant, nosaltres considerem viable un 
parc tecnològic a l’espai de Pagos.

Sr. Sedano: Senyor Gomicia, jo... matisos importants, no? Vosté i jo, pareix ser que 
acabem. I acaben les persones, però les ciutats continuen. I tenim un repte fonamental 
en el tema industrial. I hem d’intentar encertar. I hem d’intentar ser àgils. A mi em 
preocupa que vinga una altra crisi econòmica, de la qual encara no hem acabat d’eixir i 
que ens pille sense una planificació de terreny de qualitat per a poder oferir. 

Pagos té un impacte paisatgístic reconegut. Jo no dic que siga inviable. I, els vessants 
són prou inestables, la qual cosa pot reduir prou el terreny. Jo li dic una cosa, jo no sóc 
el tècnic, potser m’equivoque. El que sí que és important és que encertem a donar-li 
una solució a Alcoi, no només a Pagos o Alcoinnova que, de moment està en la nevera. 
Jo espere que el Govern no tire la tovallola i que apure fins a les últimes conseqüències 
la inversió d’un grup empresarial dels més potents de la nostra Comunitat Valenciana, i 
que, a més, és alcoià, i que fem tot el possible perquè açò siga viable i, si no és viable, 
intentem fer viable açò. Intentem fer viable una cosa que per a mi cada vegada és més 
important, un polígon mancomunat. No sabem encara on va, i hem de posar el punt en 
el mapa com més prompte siga possible acordar açò. I jo sé que no és fàcil, però és 
vital per a la nostra ciutat tindre estos temes resolts com més prompte millor.

Sr. Gomicia: Evidentment, nosaltres tenim la mateixa angoixa d’intentar que Alcoi tinga 
espais de qualitat en el tema industrial o en el tema terciari. S’ha dit molta cosa del 
tema de Pagos. Tot el món té la documentació del Pla General. I, el tema de Pagos, els 
informes del vessant, crec que és el primer que vam fer abans de tirar-se a la piscina 
en el tema de Pagos, vam fer un estudi geològic de Pagos. Per tant, Pagos és viable a 
nivell geològic i no hi ha cap problema en el tema de Pagos..., en el tema de l’espai. No 
és igual, sempre comparem amb el tema d’Alcoinnova, no és el mateix. Perquè ara la 
situació d’Alcoinnova, com bé vosté ha dit, està en una situació judicial que impedix el 
desenvolupament d’eixe projecte. No obstant això, el projecte de Pagos és molt més 
viable. 

No queda ací la cosa, perquè el mateix Pla General també proposa un espai sud, un 
polígon sud que..., bé, dona una possibilitat d’ampliació de l’espai industrial. Estem 
invertint el que no s’ha invertit mai en la recuperació del Santiago Payá. El Santiago 
Payá era un gran problema per als industrials. En este moment estem donant-li solució 
a un espai necessari i supercomplicat per als empresaris. 

És cert que estem treballant també de la mà de la Conselleria en el polígon 
mancomunat. D’ací a poc farem la contractació, com ja vaig dir, crec que en el Ple, 
d’una persona per a desenvolupar eixe projecte, i ja portem treballant temps. El fet que 
jo estiga o no en la pròxima legislatura, no impedirà que el projecte tire endavant.
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4.10. GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-RUEGO: PARQUE BOMBEROS FORESTALES.

Lee la moción el Sr. Antolí:

«En el Pleno de Octubre de 2017 desde Ciudadanos presentamos al Pleno un ruego 
solicitando que el Ayuntamiento de Alcoy pusiese, cuanto antes, a disposición de la 
Conselleria unos terreros ubicados en la zona de la Beniata, junto al Poligono el 
Clerigo, para la futura construcción de un nuevo parque de bomberos forestales en 
Alcoy.

Desde el Gobierno Municipal se nos respondió en Pleno hace más de un año que la 
cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento se realizaría en breve y, a día de 
hoy, podemos constatar que todavía no se ha realizado la mencionada cesión de la 
parcela para la construcción de esta urgente y necesaria infraestructura.

Es por todo lo expuesto que, desde Ciudadanos, presentamos el siguiente RUEGO:

Que el Gobierno Municipal exponga los motivos de éste, difícilmente explicable retraso, 
en el proceso de cesión y ponga fecha, de una vez por todas, a la cesión de los 
terrenos para que los bomberos forestales puedan ubicarse en una instalación muy 
necesaria para la protección de nuestro entorno forestal.»

Sr. Martínez: Bé, en primer lloc vull agrair la presència i la paciència dels delegats de… 
Bé, vull agrair la presència i la paciència dels delegats dels bombers forestals que han 
vingut hui a esta Sala de Plenaris; però ja no per vindre hui, que ja és tindre ganes, sinó 
per tot el temps que continuem arrossegant i, sobretot, per voler explicar este retard.

Vostés deuen saber que fa un any es va cedir i es van fer tots els tràmits per a cedir 
eixa parcel·la i, després que ja hi havia un acord amb l’Agència Valenciana de 
Seguretat, ens van indicar per part d’informes, que s’havia de fer..., eixa cessió podia 
estar en el polígon del Clérigo, i podria haver-hi un dubte de si entrava com a possible 
cessió o no. S’han demanat eixos informes municipals, s’ha treballat directament amb 
tota l’Agència Valenciana, i era un compromís del director, José María Àngel, amb 
l’alcalde de la ciutat, que el parc es fera allí. Per tant, si tot va com ha d’anar, perquè 
també s’ha de dir que es necessiten molts informes municipals, tenim un únic 
Departament de Patrimoni, i tot això ha de tindre una seguretat jurídica que han de 
garantir tant els departaments d’Intervenció com els de Secretaria..., que està 
multiplicant-se la seua faena, però que són també molts expedients per a resoldre. Jo 
diria que..., si tot va bé, esta setmana es podria convocar un Ple extraordinari on 
s’aprovara definitivament eixa cessió.

Sr. Antolí: Bé, en primer lloc vull dir que..., bé, també tenim previst en Ciutadans haver 
demanat l’avançament de la discussió d’este prec. 

El senyor Martínez està dient-nos que esta setmana convocarà un Ple. Pensem que 
s’ha retardat amb excés tota la cessió d’estos terrenys durant vora més d’un any. I 
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pensem que este col·lectiu mereix ja una data concreta perquè esta aprovació de la 
cessió de terrenys siga definitiva. 

Com vosté sap, les Corts van aprovar, per part de tots els grups polítics, una proposta 
per a dotar una partida pressupostària urgent tant per a la realització del projecte com 
per la realització de la construcció.

Vull donar-li les gràcies per este petit compromís que adquirix de convocar un altre Ple 
extraordinari per a la cessió durant esta setmana. Esperem que serà abans d’acabar-
la...  Moltes gràcies.

Sr. Martínez: Poc hi puc afegir. Vull tornar a reiterar les disculpes per este retard. No 
són per una falta de voluntat. Així ho saben els delegats i els treballadors. Cada vegada 
que ells han insistit, ve un moment en que tu ja no dónes més de sí, i el procés és el 
que és. No és una qüestió més que purament administrativa. Però jo crec que el que 
hui manifestem ací és el compromís que siga esta mateixa setmana eixe Ple, i que no 
s’ha fet hui un punt extraordinari i urgent, perquè no estava acabat l’expedient amb tota 
la documentació que li dóna eixa seguretat jurídica a eixa cessió.

4.11. GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-RUEGO: VERTEDERO ILEGAL DETRÁS DE LA 
CALLE VIRGEN MARÍA.

Lee el ruego la Sra. Sánchez.

«A espaladas del Carrer Verge María está localizado un tremendo vertedero ilegal de 
considerables proporciones, La imagen es dantesca y tanto desde el punto de vista de 
salud pública como de la imagen que se proyecta en una zona de acceso peatonal al 
cauce del río es algo simplemente inaceptable.

Es por todo lo expuesto que, desde Ciudadanos, presentamos el siguiente RUEGO:

Exigir al Gobierno Municipal que actúe con urgencia en la zona y que se tomen 
medidas para que esta situación no se siga repitiendo en el tiempo. Recordar que la 
zona está en pleno corazón del centro histórico, muy próxima a museos y 
especialmente remarcar que se trata de una de las rutas de acceso desde el centro 
histórico al cauce del rio.» 

Sr. Martínez: Moltes gràcies. 

Bé, acceptem el prec. Jo crec que és una exigència que hem de tindre tots en eixa 
zona. És cert també que cada vegada que hi anem i es neteja, doncs al cap de quatre 
dies està brut una altra volta, i té una molt, molt difícil solució. Jo crec que és històric, 
tant a un part, com la que diuen vostés, com a l’altra part, com és l’estat en què està. 
Una part, la part del riu, i està és la part també del nucli històric. Intentarem, 
primerament netejar-ho; intentarem insistir en el control sobre eixos depòsits que no 
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s’haurien de fer. De tota manera, de vegades, quan hem pogut sancionar, poca cosa 
hem pogut fer també després. Però bé, intentarem anar insistint en el fet que quede de 
la millor manera possible, perquè és el centre històric de la ciutat.

Sra. Sánchez: Doncs, li agraïsc que ens accepte el prec. Jo entenc que és difícil, que 
és complicat, perquè no totes les persones tenen la consciència cívica que haurien de 
tindre, i això jo ho entenc; però a vore si es poguera fer..., doncs no sé..., estudiar-se 
algun tipus de mesura un poc més dràstica; no sé..., estudiar-se algun tipus de 
denúncia o alguna cosa. Perquè, és que, clar, la imatge que dóna la ciutat i, fins i tot, 
com està posat en el prec, el perill des del punt de vista sanitari és important. Moltes 
gràcies.

4.13. PP-MOCIÓN: DOTACIONES UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

Lee la moción el Sr. Miró.

«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital Virgen de los Lirios, la segunda 
creada en toda España, es un referente en la atención a los pacientes y en eficiencia 
en la utilización de los recursos. Desde su creación, en 1991, ha conseguido dar 
respuesta a la creciente demanda asistencial, provocada en parte por el envejecimiento 
de la población, conteniendo los costes sanitarios. Proporciona en el domicilio 
asistencia integral y personalizada, con niveles de diagnóstico, tratamiento y cuidados 
similares a los dispensados en el hospital.

Este modelo marca importantes avances hacia la asistencia sanitaria del futuro, con 
una medicina cada vez más personalizada en las necesidades de los pacientes y con 
hospitales altamente especializados y estancias cada vez más reducidas.

La asistencia personalizada que la unidad ofrece permite descongestionar las 
instalaciones del Hospital Virgen de los Lirios. Durante el pasado año atendió a 1.426 
pacientes. Las 12.577 visitas realizadas equivalieron a 14.442 estancias en el hospital. 
El 47% de los pacientes recibió el servicio de cuidados paliativos, del que la unidad es 
referente. El grado de satisfacción de los usuarios es elevado, como demuestra la 
inexistencia de reclamaciones. No obstante, desde el año 2015, no se realizan en el 
Departamento de Salud encuestas de calidad que acrediten oficialmente el buen 
funcionamiento del servicio.

La Unidad de Hospitalización a Domicilio está formada actualmente por 10 enfermeros 
y 4 médicos. La Dirección de Enfermería del Hospital ha planteado la reorganización 
del servicio aprovechando la jubilación de uno de los profesionales. La consecuencia 
de este cambio es, en primer lugar, la disminución de un enfermero, lo que obliga a 
modificar los turnos de trabajo. Los 9 enfermeros restantes, según la propuesta, harán 
turno de mañana y dos de ellos aumentarán su carga de trabajo para cubrir el turno de 
tarde a través de guardias.
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El recorte planteado por la Dirección de Enfermería puede mermar la calidad de un 
servicio eficiente y consolidado. Además de los logros alcanzados en materia de 
calidad asistencial, la unidad ha conseguido, gracias a una amplia cartera de servicios, 
ahorrar entre 2014 y 2018 más de 100.000 euros anuales en nutriciones parenterales.

Por todo ello se presenta el siguiente 

ACUERDO

Instar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a que:

1. Restablezca los 10 enfermeros actuales en la UHD, para continuar prestando el 
mismo servicio y con los mismos turnos.

2. Restablezca el número de vehículos a disposición (1 más) de la Unidad de 
Hospitalización a Domicilio.

3. Restablezca la realización de encuestas de calidad que acrediten oficialmente el 
buen funcionamiento del servicio en el Departamento de Salud

4. Estudie la posibilidad de aumentar en un médico (de 4 a 5) la unidad de Unidad 
de Hospitalización a Domicilio

Se traslade este acuerdo a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública  y a la 
gerencia del Hospital Virgen de los Lirios.»

Sr. Ivorra: Moltes gràcies, i benvinguts els que queden ací. 

Malauradament, tots ens trobem amb situacions i experiències que no ens agradaria 
tindre. Les malalties mai són plat de bon gust. 

Els ingressos a l’hospital quasi sempre són traumàtics i es viuen amb angoixa, 
inseguretat i, fins i tot, pànic.

Vaig viure els inicis de la UHD allà per la meitat de la dècada dels noranta, fórem 
usuaris de la unitat, i tan sols tinc paraules d’elogi a la professionalitat, treball abnegat i 
tracte rebut per part dels treballadors. La relació durà uns quants anys, i acabà 
malauradament. Però la connexió, l’interés i el seguiment sempre han estat presents.

Fora de qüestions personals o valoracions sobre actuacions viscudes, des de 
Compromís entenem que unitats com aquestes són un referent i un exemple per a 
millorar l’atenció als pacients, sobretot en tractaments pal·liatius i el control i seguiment 
de malalts crònics, i que puguen evitar hospitalitzacions prolongades o innecessàries. 

És curiós com una sanitat que van abocar a la precarietat des del PP, siguen ara els 
mateixos que isquen... que exigisquen que es cuide. Els he de recordar que els 
problemes d’ara vénen gestant-se en els últims quinze anys. Els problemes de la 
sanitat, igual que la dependència, no sorgixen de la nit al matí. La situació de l’atenció 
primària ve de llarg, amb més de vint anys d’hospitalcentrisme, d’inversions en grans 
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hospitals i altres privatitzant-los i un complet abandonament de la xarxa territorial 
d’assistència. 

Ara es fan els sorpresos. La situació amb els precedents viscuts és certament indignant; 
però una cosa és certa, la present moció del Partit Popular amb els seus comentaris, els 
seus plantejaments, sense entrar en altres problemàtiques, és coherent. La UHD fa un 
gran treball i dóna un servei digne, humà i de qualitat. Ampliar aquest tipus de servei 
millora notablement l’assistència a pacients, cada vegada més nombrosos, i en 
Compromís hi estem totalment d’acord. El futur de l’assistència passa per aquest tipus 
de serveis.

Les recuperacions es fan millor a casa, en un entorn conegut i amb un bon servei UHD. 
I aquest fet està avalat per multitud d’estudis científics amb variables clíniques, també 
econòmiques, com s’han comentat.

Estant totalment en consonància amb els punts d’acord presentats, sí que hi afegiríem 
com a esmena a incloure, seguint la filosofia que entenem per a aquest tipus 
d’assistència, anar més enllà i estudiar ampliar l’àrea de cobertura del servei a la resta 
de pobles de la comarca que ara no se’n beneficien. Actualment el servei dóna 
cobertura a Alcoi, Muro, Cocentaina, Benilloba, Ibi, Castalla, Onil, l’Alqueria i Banyeres. 
Estan sense cobertura, per exemple, les urbanitzacions d’Alcoi, com el Baradello, 
Montesol i les altres, i quasi tots els pobles menuts de la comarca. 

Si estem convençuts de fer créixer la comarca, si volem fixar la població als nostres 
pobles, si tenim en compte la piràmide poblacional i volem guanyar qualitat de vida, cal 
ampliar la cobertura d’aquest servei.

Aleshores, proposem afegir un punt cinqué «5. Demanem l’ampliació de la cobertura del 
servei UHD a tots els pobles de l’Àrea de Salut d’Alcoi, a més a més, de les diferents 
àrees poblacionals no incloses dintre dels nuclis urbans.»

Sr. Granados: Gràcies, alcalde, bona nit a tots.

Jo, hi estic absolutament d’acord. Bé, este grup està absolutament d’acord amb la part 
expositiva. No vaig a fer-ho més llarg perquè ja és molt tard i encara ens queda prou 
faena. Simplement, vull dir que esta moció... vamos!, que reflecteix realment la realitat 
de la situació i de la necessitat del servei. Sabem que el futur passa per augmentar 
l’atenció primària i també la UHD. Per això, des de Ciutadans no podem estar més que 
d’acord amb estos punts d’acord. I, si el grup proposant de la moció té a bé incloure i 
assumir el punt proposat per Compromís, nosaltres igualment votarem a favor, perquè 
pensem que s’han d’evitar internaments innecessaris, que l’hospital ha d’estar quan és 
absolutament imprescindible, però hi ha molts tractaments pal·liatius que poden fer-se 
als domicilis. Millora la situació dels malalts i, a més, evita altres contagis que en 
l’hospital són més inevitables.
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Per tant, no vaig a fer-ho més llarg. Sí a la UHD, sí a restablir el servei i sí, si el grup 
proposant ho accepta, fins i tot a diversificar-lo a altres zones on, ara per ara, encara no 
hi arriba. Gràcies, alcalde.

Sra. Mira: Gràcies, alcalde, i bona nit. 

La veritat és que davant d’una moció com aquesta, a un li naix aprovar-la, no? I vaja per 
davant que el nostre vot serà abstenció. I abstenció pel que ara mateix diré. Jo no sé si 
vostés, a banda d’haver parlat amb els treballadors de la UHD, que em consta, i supose 
que han parlat perquè així li ho han traslladat; han parlat també amb la direcció, cosa 
que no em consta; amb la gerent, que tampoc no em consta; amb la cap del Servei 
d’Infermeria, que tampoc no em consta. Aleshores, nosaltres sí que hem fet eixe treball. 
Evidentment, vaja per davant el fet de la UHD, de tots els seus professionals, de tota la 
labor que fan. Perquè, és cert que, per als que hem tingut eixa situació i l’hem vista de 
primera mà, doncs vaja per davant eixa felicitació, d’eixe treball ben fet. Però, també és 
cert que hem d’anar més enllà, que no podem quedar-nos tan sols amb el que ens 
diuen, sinó que s’ha de parlar amb tots i amb totes. I això és el que hem fet nosaltres. 

Com bé he dit, hem parlat amb la direcció, amb la gerent i en la cap de servei 
d’Infermeria, i ens han traslladat que tots els grups, per favor, que parlen amb ells. Que 
vegen també la seua visió, que vegen que és el que s’ha fet fins ara, d’acord? 

I, estic d’acord amb el company, amb Màrius Ivorra, que després de la sanitat que ens 
han deixat, doncs hem heretat el que hem heretat, però ara vénen vostés a..., en fi... 

Ara mateix, en el personal de la UHD hi ha 9 infermers i 4 metges. La ràtio que es 
considera adequada en la UHD a la Comunitat Valenciana, és de 2 infermeres per cada 
metge. És a dir, estem per damunt de la ràtio. En el tema de metges, cal dir que 
l’ocupació de la UHD és d’un 69%, no arriba al 100%. I que la mitjana de pacients que té 
un metge de la UHD és de 13,9, no arriba al 15% de pacient per metge, d’acord?

Abans, o siga, en el que és a dia de hui, tenim 4 metges, de 8 a 3, amb 8 infermers, de 
8 a 3. I després, hi ha un horari de 3 a 10 en què tenim un metge de guàrdia amb 2 
infermers. Què passa? Que un d’eixos infermers cobra guàrdia amb presència física, i 
l’altre no cobra i es paga amb hores de libranza, que és com es diu, d’acord? Amb esta 
reorganització el que fem és guanyar una infermera o un infermer més. De 8 a 3 
estarien els 4 metges amb 9 infermers. De les 15 a les 22 hores hi ha un metge, amb 2 
infermers; on un cobraria guàrdia presencial física, i l’altre cobra guàrdia localitzada. 
Amb tot açò es millora el servei amb un infermer més al matí, i es manté en el servei de 
la vesprada. Els torns de treball es mantenen, i el que s’ha fet amb tot açò és 
regularitzar una situació que estava establida amb un pacte no escrit, i així m’ho diuen. 
A més, igual que en l’organització de la resta d’unitats hospitalàries que realitzen torns 
molt semblants, com per exemple diàlisi.

Açò no s’ha fet amb anterioritat, ja que..., bé, s’ha aprofitat la jubilació d’una de les 
persones per a no generar un conflicte dins de la unitat, i que, bé, un dels professionals 
haguera d’abandonar la unitat. I el que em transmeten, i així els faig partícips, que amb 

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Referència: 2712/2019

Acta.. Ple 25 de febrer de 2019

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 12433252673245725661 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web 
http://www.alcoi.org

aquesta reorganització s’optimitzen recursos, es recupera una persona destinada per a 
reforçar les unitats, com oncologia, hospital de dia i serveis, on s’incrementa l’activitat de 
demanda assistencials, sobretot als matins, i en els que es concentra una càrrega 
assistencial molt elevada. 

Aleshores, amb estes dades, que jo pense que són objectius, crec que, evidentment, no 
podem votar a favor de la moció. I, és més, hi ha una propera reunió amb Conselleria, si 
no m’equivoque la setmana que ve, i nosaltres estarem a l’espera d’eixa reunió per tal 
de vore si plantegem un altre tipus de moció o el que siga. Però, mentrestant, anem a 
abstenir-nos davant estes dades. I sí que els vull traslladar que, per favor, parlem amb 
eixe sector sanitari que s’han deixat a banda.

Sr. Miró: Muchísimas gracias. 

Me pregunta si hemos hablado con la gerente, con la directora… Mire, ¿ha hablado 
usted con los trabajadores?, ¿ha hablado usted con los trabajadores? Que fallo. El 
Partido Socialista Obrero Español no hable con los trabajadores. Se les ha quedado 
también algo por hacer, eh! Me sabe mal decírselo pero, mire, es que yo no hablo con la 
gerencia, con la directora, con la enfermería, con la Consellera… porque para eso tengo 
una gran concejal de Servicios Sociales como es usted, para que lo haga. Yo aquí 
vengo a trasladar unas peticiones de unos trabajadores, que filtramos y atendemos 
como justas, y por eso las elevamos al Pleno. Ese es mi trabajo como concejal en la 
oposición, no es otro. Y, por eso, pues estamos planteando aquí esta propuesta. 

Miren, es que todos los males son del PP. Es que el tiempo pasa volando, es que llevan 
cuatro años gobernando ya la Generalitat, llevan cuatro años. Han tenido tiempo 
suficiente para corregir todos estos problemas. Han tenido más que tiempo suficiente, 
tiempo más que suficiente. 

Señor Ivorra, claro que vamos a aceptarle la enmienda, como no. Si, precisamente, el 
espíritu de esta moción, y del propio servicio, es ampliar y, que de cara al futuro, pues 
cada vez esta modalidad o este sistema asistencial vaya aumentando, pero le 
aceptamos la enmienda con una coletilla “dotando al departamento de los recursos 
necesarios”. ¡Claro!, lo que no vamos a hacer es, quitando un trabajador, que 
esperamos que se recupere, hacer los mismos servicios  que se están prestando hasta 
ahora. Yo creo que se deberá de aumentar esa plantilla en el momento que sea posible.

Miren, no voy a repetir algo en lo que aparentemente, y eso si que me ha dado la 
impresión, excepto Guanyar, que me imagino que también lo estará, estamos de 
acuerdo. Y es que la Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital Virgen de los 
Lirios es un referente de buen funcionamiento. Yo eso no lo voy a repetir porque ya se 
hace en la parte expositiva. Y que el modelo asistencial que practican marca el camino 
hacia la sanidad del futuro, no lo voy a hacer. Tampoco voy a caer en la provocación de 
los reproches, que si era el Partido Popular, porque seria fácil empezar a hablar de los 
recortes como en el contrato de ambulancias que se debatió aquí en este Salón de 
Plenos, 25 millones de euros que se recortaban para excluir el transporte del personal 
sanitario en avisos domiciliarios urgentes; los datos que aparecen en prensa, no lo digo 
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yo, las listas de espera, 8.500 personas más que cuando empezó la legislatura; 66.488 
personas esperando ser atendidas; 721 días para una ecografía en el Hospital de Alcoy, 
eso está en la hemeroteca, en listas de espera, y recupera un plan del Partido Popular 
para operar por las tardes; o las pifias, esta misma semana aparecía una noticia en un 
periódico que no es sospechoso de tener una tendencia del PP, el Información, lo puedo 
decir, en la cual se habla de las pifias de la consellera de Sanidad, este jueves salia: 
enfermas de anorexia enviadas a casas, recortes de oncólogos en el Hospital de San 
Juan, prohibición de operar a personas con obesidad, operaciones lowcost por las 
tardes, aparatos de última tecnología para realizar resonancias en enfermos de cáncer, 
donado por Amancio Ortega, que lleva cuatro meses instalado y sin funcionar… No 
vamos a entrar, vamos a lo productivo.

Y con esto yo acabo, porque es lo que nos interesa. Queremos que se… es que es muy 
sencillo. Usted ha dado una relación de cifras que yo creo que lo que hacen es desviar 
la atención. ¿Queremos que se restablezcan los 10 enfermeros actuales de la UHD? 
¿Queremos que se recupere el vehículo que se ha reducido? ¿Queremos que se 
realicen encuestas de calidad para evaluar el servicio? ¿Queremos mirar hacia el futuro 
y promover el crecimiento de este departamento? ¡Voten que sí! O, por el contrario, 
¿queremos seguir confundiendo diciendo que ahora el servicio va a ser mejor con una 
persona menos? ¡quién se cree eso! O sea, ¿quién se cree que, con una persona 
menos, el servicio va a ser mejor? Y luego, quiere quedar bien con el servicio diciendo 
que alaba muchísimo el trabajo y la… ¿pero cómo esta…? Por un lado esta diciendo 
eso y, por otro, da a entender que hasta ahora parecía que iban muy desahogados y 
que la misma gente va a poder hacer más cosas, ¡eso es lo que da a entender! Muy 
sencillo, no estamos pidiendo dimisiones, no estamos pidiendo reprobaciones, nada por 
el estilo. No sé que hubiese pasado si este recorte lo hubiese aplicado un Gobierno del 
Partido Popular. Nos hubiesen inundado a camisetas, a pancartas. No pedimos nada de 
eso, no pedimos tampoco que se aumente con carácter inmediato la plantilla, ni que se 
dote de más recursos, que es realmente lo que pensamos y en lo que estamos de 
acuerdo también con la propuesta que hace Compromís. Solo pedimos, que se 
mantenga el mismo número de personas y de dotaciones que el servicio ha tenido des 
de octubre de 2003, y que hasta ahora no ha dado ningún problema. Gracias.

Sr. Ivorra: L’equitat social i territorial en l’assistència sanitària s’aconseguix amb els 
recursos necessaris. I, ara per ara, els recursos humans són els més necessaris i 
escassos. I, en efecte, el que plantejàvem d’eixe augment d’àrees o d’espais per a la 
unitat, òbviament va lligada a un augment de personal, que seria el que ens beneficiaria 
i el que podria evitar la problemàtica dins de la unitat. Aleshores, sí que creiem 
important el creixement territorial de donar servei a la comarca, perquè en som 
partidaris i perquè creiem en la unitat; però hem de dotar-la de més personal i pensem, 
des de Compromís, que seria la millor manera de cara a la Conselleria de poder 
reclamar eixa dotació de personal a la mateixa unitat.

I, vull remarcar i recordar que zones de la nostra ciutat estan sense eixa atenció 
sanitària. Zones com el Baradello, el Sargento, Montesol, l’Estepar, parts que són 
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urbanes perquè estan catalogades com a zones urbanes, que actualment no poden 
gaudir d’eixa assistència els veïns alcoians que viuen en eixes zones. I, aleshores, 
pensem que eixa necessitat, només ja plantejant-ho des del tema..., des de la visió 
alcoiana, que necessitem donar als nostres ciutadans, pensem que seria prou important 
com per a manar, per a aprovar esta moció, per intentar aconseguir que la Conselleria 
dote de més personal la unitat.

Aleshores, entenem el que planteja la senyora Aroa sobre això. Entenem que les ràtios, 
els aspectes tècnics que es donen són reals, té raó en això; però sí que ens agradaria 
que anàrem una miqueta més lluny. Ens preocupem pels nostres conciutadans, per la 
nostra comarca, com a cap de comarca, com a Àrea d’Alcoi tenim el pes suficient per a 
exigir a la Conselleria que ens puga dotar d’algun personal més, algun vehicle més per 
a poder donar eixe servei a la resta de la comarca. Gràcies.

Sra. Granados: Gràcies, alcalde. 

A la vista de la intervenció de la senyora Mira, a mi em preocupa una dada molt. I és 
que, si l’ocupació de la UHD està en el 60%, i la ràtio de pacient per metge, en un 
13,9%, que no arriba ni al 15%. Açò té un nom, açò només té un nom. I és la mala 
gestió i una mala organització de qui està dirigint esta qüestió. Perquè, no hi ha falta de 
malalts. Vull dir, hi ha plantes en l’hospital que estan col·lapsades. Hi ha plantes que 
estan col·lapsades, sí. Estan mancats de personal. Quan estes persones de les quals 
vosté ha parlat volen optimitzar el recurs, és perquè volen dotar de més personal altres 
serveis com la unitat d’oncologia i tot el que vosté ha dit, és el que pensen fer per tal 
d’optimitzar-ho. Però, realment, és que no està aprofitant-se la UHD com caldria, 
pensem. És que les dades que vosté ha dit, si les han traslladades, açò passa per una 
reorganització i per una clara falta d’ells de gestió. És que estan mal dirigits.

I, per una altra banda, clar, vull dir. De res no serveix que ni el Partit Popular ni cap altre 
partit ací presente cap moció si al final ha de ser voluntat del que està dirigint l’hospital, 
que açò siga una realitat, com és en altres llocs, i que vaja cap al futur la UHD i l’atenció 
primària. En tot el món es tendix que açò siga així. Si en este cas, aprofitant que un es 
jubila, no reposem i anem deixant..., doncs, que bé!, que no sé..., que estiguen en un 
60% de la seua ocupació, i falte un 40 per arribar al 100% d’efectivitat; doncs tal volta és 
que estan gestionant malament els recursos. A qui corresponga! Perquè, dubte molt, pel 
que s’ha dit, i vosté també ho ha ratificat, de la professionalitat de l’equip. Vull dir, ningú 
no qüestiona, i a la vista està que no hi ha reclamacions registrades, no? També ho diu 
la moció, supose que així deu ser. Per tant, és que de res no aprofita que nosaltres 
puguem dir, perquè si no hi ha voluntat de qui regenta este hospital, doncs poc hi 
podem fer. De tota manera, incidisc en el fet que hauríem d’abogar i apostar per açò, 
per evitar internaments innecessaris, perquè al final, on vol estar el malalt és en sa 
casa, sempre que siga possible. I també per a la família és un trastorn. Per tant, si està, 
rendibilitzem-ho i aprofitem-ho. Simplement dic això. Gràcies.

Sra. Llàcer: Gràcies, senyor alcalde, bona nit a totes i a tots.
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Bé, senyor Miró, jo li avance que hem parlat amb els representants dels treballadors. I, 
bé, també que..., a mi continua sorprenent-me aquest interés que té el Partit Popular pel 
benestar dels treballadors i de les treballadores, per la defensa de la qualitat dels 
serveis públics, quan ha sigut el mateix Partit Popular el que s’ha encarregat de 
vapulejar la sanitat pública amb les seues polítiques de retallades i que, per tant, són els 
responsables de la majoria de problemes que tots els serveis públics pateixen 
actualment. O no tenen res a veure els anys i anys d’agressions sistemàtiques al sector 
públic i de regals a la sanitat privada? Doncs d’aquells polvos, estos lodos.

Encara que ens alegrem molt, és veritat, d’aquesta defensa que fan vostés ara, una 
defensa «cosmètica» que hui i ací fa el PP dels serveis públics. I dic hui i ací perquè, 
potser, demà a les Corts el PP diga el contrari.

I després nosaltres som els populistes, clar!, però el Partit Popular diu una cosa, i demà 
una altra, i no passa res. Ara és blanc i després és negre. A les 11 del matí és 
d’ultradreta i a les huit i mitja de la vesprada és de centro-reformista-moderado i amb un 
discurs tirant a progressista. Encara com la gent, afortunadament, ja els coneix i sap 
que vostés no són de fiar. Perquè el discurs no pot ocultar els fets, i els fets són que el 
PP entén la sanitat com una medicina mercantilitzada, tecnificada amb grans inversions 
tecnològiques que es mengen el pressupost i amb la fragmentació de l’assistència en 
detriment de la prevenció, del suport a l’Atenció Primària i a la coordinació dels distints 
nivells assistencials.

El PP demostra poca serietat i molt oportunisme fent bandera en aquest tipus de 
mocions, de la important tasca que fan els professionals que, per descomptat, la fan, en 
la limitació del sofriment i proporcionant una mort digna a les persones en els seus 
últims dies de vida, quan pel juny de 2018 van votar en contra de la llei de drets i 
garanties de la dignitat de la persona en el procés d’atenció al final de la seua vida, la 
qual té com a objectiu regular l’exercici dels drets de la persona en eixos moments per a 
garantir el respecte a la seua dignitat i autonomia i vetlar per la qualitat de la seua vida 
durant el procés.

Li recorde que aquesta norma recull el dret a rebre cures pal·liatives integrals, i triar el 
lloc on es reben i a realitzar la planificació anticipada de decisions. Per tant, vostés, em 
sap greu dir-los-ho, però de coherència, zero.

Per altre costat, quan vostés parlen de «los logros alcanzados en materia de calidad 
asistencial, la unidad ha conseguido, gracias a una amplia cartera de Servicios, ahorrar 
entre 2014 y 2018 más de 100.000 euros anuales en nutriciones parenterales». Ací 
ensenyen la poteta, perquè deixen veure que el seu principal interés és l’estalvi 
econòmic, perquè vinculen despesa sanitària amb qualitat assistencial, sense 
mencionar ni tindre en compte resultats clínics, reingressos hospitalaris, descens de 
complicacions ni millores en indicadors de qualitat de vida de pacients.

Des de Guanyar Alcoi també hem fet una lectura crítica de la tasca del Botànic en 
l’àmbit de la sanitat pública valenciana. Ja que distingim dos períodes: 
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 un, on es va centrar en mesures estrela, com la reversió de la gestió de 
l’Hospital d’Alzira, àmpliament desitjada tant per professionals com per la 
societat en conjunt, ací estava Carmen Montón.

 I, després, un altre període des del començament d’Anna Barceló com a nova 
consellera (que recordem que en eixe moment moltes veus van advertir de 
l’obertura i la predisposició a la col·laboració público-privada) 

Per tant, vull posar-los alguns exemples, però ja m’ha fet açò..., ja m’ha sonat el 
xiulet...:

 L’Hospital de Vinaròs: externalització a càrrec de l’empresa de les guàrdies.

 L’Hospital de la Ribera d’Alzira: que després d’estar..., de fer la reversió, però la 
gestió dels treballadors no es va fer del tot bé, ja que el personal que estava 
contractat per l’empresa privada ha entrat en la funció pública per la porta de 
darrere, sense procés que garantisca cap mèrit i la capacitat, a més. I, a més, 
malgrat que ja és públic, la Conselleria ha tornat a cedir gran part del negoci de 
les ressonàncies a l’empresa ERESA.

 O el 90% de l’hemodiàlisi ―Sr. Alcalde: Vaja acabant. Sr. Llàcer: Sí, acabe de 
seguida― a les comarques del nord que estan en mans de clíniques privades.

Ara bé, ja acabe, els diré que aquesta moció no pot servir al PP per netejar la seua 
imatge. I, sembla que defensa la sanitat pública valenciana, però ni a les seues 
traballadores, ja que ha sigut el culpable de les majors retallades tant al País Valencià 
com a tot l’Estat.

No obstant això, em reitere com en altres ocasions que l’aposta de Guanyar Alcoi és 
garantir uns serveis públics de qualitat des de l’administració i defensar els drets dels 
treballadors i de les treballadores. Per tant, el nostre vot serà favorable a la moció.

I ara, senyor Miró, si vol, ens parla de Veneçuela. Gràcies.

Sra. Mira: Gràcies, alcalde. Senyor Miró, evidentment, no hem parlat amb els 
treballadors. El que jo no sé si vostés han parlat amb els tretze, o tan sols amb un, amb 
el cap de l’UHD, per ser tan pròxim a vostés. Això sí que no ho sé. Nosaltres també 
hem intentat parlar amb tots, d’acord? 

I sí que vaig a dir-li que anem a reiterar-nos en la nostra abstenció. Ens esperarem a la 
pròxima reunió de la Conselleria que tindran, i que nosaltres basem l’abstenció en 
estes dades objectives: que he parlat amb Direcció, que he parlat amb Gerència, que 
he parlat amb el cap del Servei d’Infermeria. I li traslladaré també a estes persones, 
que des de Ciudadanos, que no complixen estes ràtios, i el que han exposat ací al Ple, 
que és la mala gestió de totes estes persones. També ho traslladaré, d’acord? Gràcies.

Sr. Miró: Mire, voy a empezar por el final. Será la única, usted, la que habrá entendido 
que Ciudadanos ha dicho que no están cumpliendo o no están dando un rendimiento. 
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Lo que estaba haciendo es interpretando sus palabras, o por lo menos eso es lo que he 
entendido de la señora Granados, pero bueno… Mire!, ¿si hemos hablado con los trece 
trabajadores? Pero mire, es que muchas veces no hace falta hablar uno por uno, ¡que 
hemos de ser más eficientes! Si se nos entrega un escrito en el cual se dice: «firmo la 
presente con la unanimidad de la unidad». Unanimidad, yo, hasta lo que sé, entiendo 
que es todo el departamento al completo, con lo cual, ¡no hace hablar uno por uno!, 
que el tiempo es oro, ¡sabe!, entonces no hace falta que nos dediquemos a perderlo.

Señora Llàcer, no se sorprenda, no se sorprenda, ¡no se sorprenda! Que nosotros 
también tenemos familiares y también hacemos uso de la sanidad. No quiera decir una 
cosa que no es cierta, que también tenemos sentimientos y tenemos preocupaciones. 
No crea que somos demonios con cuernos y rabos. No, no, se lo digo yo. No crea que 
somos así, somos personas normales. No nos tenga… no tenga esa imagen de 
nosotros. Y, tampoco se moleste en apoyar una propuesta del Partit Popular, si a veces 
tenemos alguna idea buena, a veces tenemos alguna idea buena. No tenga que darnos 
argumentos que no se corresponden a la realidad. Digan: «Miren, estamos de acuerdo. 
Esta vez estamos al 100% de acuerdo con lo que ustedes dicen». ¿Oportunismo?, 
¿oportunismo?, pero si han sido los trabajadores los que han venido a hablar con 
nosotros. ¿Eso es oportunismo? Eso es una ofensa a los trabajadores lo que usted 
está haciendo. Ellos han venido a hablar con nosotros, ellos. ¿Qué tenemos que 
hacer? Decirlos: «No, no, no podemos porque la señora Llàcer nos dirá que somos 
oportunistas.  No os hacemos caso. Quedaros ahí con vuestro recorte». ¿Eso tenemos 
que hacer? Pues mire, no lo vamos a hacer, no lo vamos ha hacer. ¿Y me habla de 
coherencia?, cuando hasta el último segundo de su intervención no sabia yo si iba a 
votar que sí o que no, porque se ha dedicado a bombardear todo el servicio, todo el 
trabajo que se ha hecho, para después decir que apoya la moción que presentamos. 
Mire, si es que es mucho más fácil. Es que ustedes están en contra de todo, y para 
justificarse dicen: «No, es que estamos en contra de la Política del PP; pero también de 
la política del Botànic…». ¡Es que están en contra de todos!, si es que ya lo sabemos. 
¡Están en contra de… todo!, de todo. Pero nosotros no, nosotros tenemos una ruta, y 
cuando en la moción se incluye la parte de los 100.000 euros, porque los trabajadores 
así nos lo hacen saber, estamos hablando de eficiencia, estamos hablando de que es 
un departamento que, además de prestar un buen servicio, es eficiente y proporciona 
un ahorro a las arcas municipales. Yo creo que eso no es ningún pecado.

Y mire, no confunda. Que nosotros ahora no defendemos la sanidad pública y ya… 
demonizamos la privada. Que no, que no, que no, que nosotros lo que defendemos es 
la prestación del servicio, venga de la sanidad pública, venga de la privada. Como en la 
educación, libertad de elección, que cada uno haga lo que crea; pero nosotros, 
posibilitar la mejor solución. Y por eso, y con esto ya acabo, lo único que pretendemos 
es muy sencillo. Es: si queremos que se mantengan los diez trabajadores que había 
hasta ahora o queremos que se recorte en uno más. Eso es lo que estamos planteando 
aquí, nada más. Todo lo demás, y de Venezuela no voy a hablar, porque hemos 
hablado antes, son especulaciones suyas, señora Llàcer.
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Sr. Alcalde: Bé, anem a votar la moció incorporant la proposta de Compromís.

El Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de los concejales de los 
grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), GUANYAR ALCOI (5), CIUDADANOS (4) 
y COMPROMÍS (3), y la abstención de los concejales del grupo municipal PSOE (8), 
aprueba la moción presentada por el grupo municipal PARTIDO POPULAR, que 
incorpora la enmienda de COMPROMÍS con la matización efectuada por el grupo 
proponente, en los siguientes términos:

«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital Virgen de los Lirios, la segunda 
creada en toda España, es un referente en la atención a los pacientes y en eficiencia 
en la utilización de los recursos. Desde su creación, en 1991, ha conseguido dar 
respuesta a la creciente demanda asistencial, provocada en parte por el envejecimiento 
de la población, conteniendo los costes sanitarios. Proporciona en el domicilio 
asistencia integral y personalizada, con niveles de diagnóstico, tratamiento y cuidados 
similares a los dispensados en el hospital.

Este modelo marca importantes avances hacia la asistencia sanitaria del futuro, con 
una medicina cada vez más personalizada en las necesidades de los pacientes y con 
hospitales altamente especializados y estancias cada vez más reducidas.

La asistencia personalizada que la unidad ofrece permite descongestionar las 
instalaciones del Hospital Virgen de los Lirios. Durante el pasado año atendió a 1.426 
pacientes. Las 12.577 visitas realizadas equivalieron a 14.442 estancias en el hospital. 
El 47% de los pacientes recibió el servicio de cuidados paliativos, del que la unidad es 
referente. El grado de satisfacción de los usuarios es elevado, como demuestra la 
inexistencia de reclamaciones. No obstante, desde el año 2015, no se realizan en el 
Departamento de Salud encuestas de calidad que acrediten oficialmente el buen 
funcionamiento del servicio.

La Unidad de Hospitalización a Domicilio está formada actualmente por 10 enfermeros 
y 4 médicos. La Dirección de Enfermería del Hospital ha planteado la reorganización 
del servicio aprovechando la jubilación de uno de los profesionales. La consecuencia 
de este cambio es, en primer lugar, la disminución de un enfermero, lo que obliga a 
modificar los turnos de trabajo. Los 9 enfermeros restantes, según la propuesta, harán 
turno de mañana y dos de ellos aumentarán su carga de trabajo para cubrir el turno de 
tarde a través de guardias.

El recorte planteado por la Dirección de Enfermería puede mermar la calidad de un 
servicio eficiente y consolidado. Además de los logros alcanzados en materia de 
calidad asistencial, la unidad ha conseguido, gracias a una amplia cartera de servicios, 
ahorrar entre 2014 y 2018 más de 100.000 euros anuales en nutriciones parenterales.

Por todo ello se presenta el siguiente 
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ACUERDO

Instar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a que:

1. Restablezca los 10 enfermeros actuales en la UHD, para continuar prestando el 
mismo servicio y con los mismos turnos.

2. Restablezca el número de vehículos a disposición (1 más) de la Unidad de 
Hospitalización a Domicilio.

3. Restablezca la realización de encuestas de calidad que acrediten oficialmente el 
buen funcionamiento del servicio en el Departamento de Salud.

4. Estudie la posibilidad de aumentar en un médico (de 4 a 5) la unidad de Unidad 
de Hospitalización a Domicilio.

5. Pedimos la ampliación de la cobertura del servicio UHD a todos los pueblos del 
área de salud de Alcoi, además, de las diferentes áreas poblacionales no 
incluidas dentro de los cascos urbanos, dotando al departamento de los recursos 
necesarios.

Se traslade este acuerdo a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública  y a la 
gerencia del Hospital Virgen de los Lirios.»

4.15. PP-RUEGO: COLOCACIÓN DE PAPELERAS EN LAS ACERAS DEL PUENTE DE 
SAN JORGE 

Lee el ruego el Sr. Tormo:

«Hemos detectado la necesidad de papeleras en el Puente de San Jorge

RUEGO

Se instalen las papeleras necesarias en ambas aceras del puente de San Jorge, tal y 
como estaban antes de las obras de restauración.»

Sr. Martínez: Mire, sobre el tema de les papereres. Si vostés ho tenen a bé, en 
comptes de en el mateix pont, a les eixides del pont, en els quatre espais que hi ha.

Sr. Tormo: Hem detectat la no-existència de papereres. Fa falta papereres perquè la 
gent no tire res. Doncs, on convinga... on creguen els tècnics municipals que han de 
posar-se, que es col·loquen. Evidentment, no serem nosaltres que direm on s’han de 
posar; però sí, per favor, que siga a la major brevetat per a evitar este tipus de 
problemes. Gràcies.
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4.16. PP-RUEGO: RETIRADA DE FAROLAS DE SUELO DE LA PLAZA DE ESPAÑA EN 
GRANDES AGLOMERACIONES DE PERSONAS 

Lee el ruego el Sr. Tormo:

«Somos conocedores de que durante la inauguración de la Feria Modernista de 2018 y 
en la fiesta de Año Nuevo 2019, se produjeron al menos tres accidentes con las farolas 
cascos existentes en la gran isleta central de la plaza de España. 

RUEGO

Se retiren los citados elementos de iluminación cuando se prevean grandes 
aglomeraciones de personas como se hace en Fiestas de San Jorge.»

Sr. Martínez: Sí, la veritat és que la instal·lació..., llevar i posar estos cascos és prou 
complicat. Intentaríem buscar un sistema que facilitara..., perquè és cert que, quan hi 
ha grans aglomeracions com les que deien vostés, tant en Cap d’Any com en la Fira o 
qualsevol aglomeració de gent, són un perill perquè la gent entropessa. El que passa 
és que és prou costos de llevar. Intentar buscar un sistema que siga més fàcil per a 
poder llevar-los i posar-los molt més fàcilment.

Sr. Tormo: Jo li demanaria que es buscaren el que fóra, perquè la veritat és que per 
l’alçària que tenen no es detecten i la gent cau d’esquenes amb el perill que això 
comporta. Aleshores, sí que m’agradaria..., no sé..., si en la pròxima comissió, com 
siga, ens diuen com ho resoldran o com pensen resoldre-ho, perquè realment a 
nosaltres ens és igual, que el prec no està fet amb la idea que els lleven o que no els 
lleven, sinó que s’evite eixe perill. Gràcies.

4.17. Compromís  – Pregunta-Prec Atenció majors desorientats

Llig la pregunta-prec el Sr. Ivorra:

«Hem observat, de vegades que la ciutadania troba persones majors en situació de 
desorientació als nostres carrers i intenta ajudar. El més habitual és telefonar a la 
família si la persona sap o recorda alguna dada, però majoritàriament intenten telefonar 
a la policia local:

Preguntes

 Existeix algun registre de telefonades rebudes a la policia local on quede 
registrada tota la informació d’aquests casos?

 Es comunica a la regidoria de benestar social aquestes incidències perquè 
prenga mesures?
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 Existeix algun protocol que s’active enfront de casos de majors desorientats per 
informar a les seues famílies?»

Sra. Mira: Gràcies, alcalde, bona nit. 

La primera pregunta, si existix algun registre? Sí que existix per part de la Policia Local, 
i es diu el GEPAL. 

Es comunica a la Regidoria de Benestar Social? Si és alguna cosa puntual, no, 
d’acord?Si és alguna cosa que és reincident, sí que es comunica. 

I, si existix un protocol? Bé, jo he parlat hui amb David Lerma, d’acord? Em deia que 
s’activa un protocol de cerca d’eixa persona i, per descomptat, als familiars els 
localitzen en la mesura que siga possible. L’activen ells mateixos.

Sr. Ivorra:

«A Compromís hem detectat que algunes persones majors viuen en soledat, cosa que 
impedeix en la gran majoria de casos, detectar problemes d’alimentació i falta de 
recursos o la necessitat d’atencions especials. Una d’aquestes alarmes ens la pot 
donar la ciutadania, que sovint poden detectar aquestes mancances a les nostres 
persones majors. Si la ciutadania dóna el pas de comunicar aquests problemes 
mitjançant avís a la policia i malauradament no troben resposta, potser estem creant 
desafecció davant la voluntat/necessitat d’ajudar.

Des de Compromís creiem important i necessari, la realització d’un protocol d’atenció i 
seguiment dels avisos rebuts amb la finalitat d’atendre a aquestes persones 
ràpidament, i a més a més comunicar als serveis socials municipals perquè recopilen 
tota la informació i es puga fer un seguiment del cas i actuen si és escaient.

Donat que al ple de gener aprovàrem per unanimitat una moció per a eradicar els 
efectes negatius de la soledat en els majors des de Compromís fem el següent prec:

Prec

 Que l’Ajuntament d’Alcoi impulse la confecció d’un protocol d’actuació davant les 
telefonades rebudes a la policia local o altres serveis municipals referents a 
persones majors desorientades o amb problemes. 

 Que l’Ajuntament d’Alcoi realitze una campanya informativa a la ciutadania per 
informar que pot fer en aquests casos.

 Que l’Ajuntament d’Alcoi comunique aquest protocol a tots aquells organismes 
oficials com la policia nacional i entitats col·laboradores com Creu Roja, 
Càritas,...»
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Sra. Mira: Gràcies de nou. És que no li puc dir que no; però és que no sé si dir-li que 
sí, perquè hi ha coses que ja estan fent-se. Com he dit, hi ha un protocol que potser no 
està escrit i signat per dos departaments; però que sí que és un protocol que des de la 
Policia Local ja es fa.

Sí que és cert que, quan n’hi ha, pel que deia vosté en l’exposició de motius, quan 
alguna persona ens ve dient-nos: hem detectat esta persona. Evidentment, Serveis 
Socials activa també el protocol intern nostre, evidentment, d’acord? Per això, li dic que 
eixe protocol d’actuació davant de les telefonades, ja existix, encara que no hi haja res 
signat entre els dos departaments; però sí que hi ha eixa coordinació, i sí que està eixe 
protocol dins de la Local.

Que es realitzen campanyes informatives a la ciutadania. A vore, tant des d’Atenció 
Primària com des del departament, com des de Dependència, d’acord?, el Servei 
d’Ajuda a Domicili, nosaltres fem també una labor de prevenció. És a dir, nosaltres 
moltes voltes comuniquem: si eixa persona té una demència, comença una 
demència..., d’alguna manera tota la situació que ara vindrà i, d’alguna manera també 
que hi ha recursos a l’abast d’eixes famílies per a millorar la vida d’eixa persona. Un 
dels recursos que, bé..., que sí que és cert que econòmicament has de pagar, però hi 
ha un recurs que és una polsera amb GPS per tal de tindre localitzada eixa persona. 
Fins i tot nosaltres, dins del Servei d’Ajuda a Domicili, en casos puntuals que coneixem, 
eixe servei se li dóna de forma gratuïta. En casos molt específics, d’acord? Perquè, 
evidentment, no podem donar-lo a tots. I a les persones que estan dins del Servei 
d’Ajuda a Domicili, sí que hi ha eixa oportunitat. 

Aleshores, jo puc dir que sí que li l’aprove, però és cert que és un sí, però que ja estava 
fent-se, i està fent-se. Que podem millorar, evidentment, tot és millorable, és cert.

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde.

A vore, bàsicament el problema..., el que plantegem, per què plantegem aquest prec, 
és que ens han fet saber..., ens ha aplegat informació sobre això, que persones que 
han estat desorientades i veïns de la ciutat que han intentat col·laborar per ajudar a 
localitzar-los, s’han posat en contacte amb els diferents estaments: Policia Local, 
Policia Nacional..., i no han rebut cap suport o cap ajuda, i els han dit: «No sabem què 
fer, no tenim capacitat de buscar». Per això el plantejament, per això el plantejament i 
per això la pregunta de si hi havia registre d’este tipus de telefonades, de seguiment 
d’este tipus de problemàtica, i si hi havia un protocol que es fera extensiu a les diferents 
entitats o als diferents cossos de seguretat que hi ha, perquè en puguen ser 
coneixedors, i puguen utilitzar eixe protocol. No hem dit en cap moment, o almenys no 
ha sigut la nostra voluntat, dir que no estava fent-se res per part de la Regidoria de 
Benestar Social. Som conscients i som coneixedors de la tasca que està realitzant-se; 
però que sí que ens ha arribat informació que, puntualment, veïns d’esta ciutat que han 
trobat persones desorientades, que no sabien on estaven, que no sabien fins i tot on 
vivien, quan s’han posat en contacte amb la Policia Local, la Policia Municipal, no han 
gestionat eixes..., este problema d’una forma adequada. I, aleshores, és per això que el 
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prec..., que entenem que sí que està fent-se una part d’estes coses; però sí que creiem 
que hauria de fer-se extensiu a altres forces, a altres entitats que hi col·laboren, perquè 
estes situacions no passen. I, com diem..., i quan plantejàvem que es fera campanya, 
era perquè tota la gent coneguera que sí que hi ha un protocol, que sí que està fent-se 
eixa ajuda i que sí que poden adreçar-se a les forces perquè els puguen ajudar. 
Gràcies.

Sra. Mira: No, simplement, bé..., ho traslladarem també a la Policia. Però, sí que és 
veritat que hui, parlant amb el cap de Policia, ens deia que, per sort, eixes incidències 
són mínimes, per sort, i sí que estan registrades en este programa informàtic, que es 
diu GEPAL. Però, de tota manera, ho traslladarem.

4.18. Compromís  – Prec per adaptar les voreres

Llig el prec la Sra. Doménech:

«Veïns de la nostra ciutat ens han fet arribar queixes pels greus problemes que hi ha 
de mobilitat a uns punts concrets de la ciutat.

Un d'ells és el tram del carrer Anselm Aracil que va des de L’Alameda Camil Sesto fins 
al carrer Balmes. En aquest tram de carrer les voreres tenen una inclinació que dificulta 
transitar per elles a persones amb cadires de rodes i carros de xiquets. Aquests s'han 
de baixar a la calçada amb tot el perill que això comporta.

Altre punt del que hem rebut queixes és el carrer Joan Cantó a l'encreuament amb País 
Valencià. Aquestes voreres estan obstaculitzades per peus de senyalística o armaris 
elèctrics que no permeten el pas a persones amb mobilitat reduïda. Donat que aquest 
carrer és on està el conservatori Municipal de Música Dansa, i són d’accés a l'Escola 
Politècnica Superior d’Alcoi i al recentment inaugurat IVAM-CADA-ALCOI, a 
Compromís pensem que caldria adaptar.

És per això que des de Compromís fem el següent prec:

Prec

 Que l’Ajuntament d’Alcoi actue al més aviat possible per aconseguir que aquests 
dos carres no suposen problemes als vianants amb problemes de mobilitat o 
amb carros de xiquets menuts.»

Sr. Martínez: Moltes gràcies. Li acceptem el prec. És cert també que nosaltres 
depenem també un poc de la Brigada d’Obres, del que marca un poc el Pla 
d’Accessibilitat de l’adequació de voreres. En el cas que vosté parla, de l’Alameda 
Camilo Sesto, podria dir-li que al carrer Doctor Sempere existix eixe pendent també, 
que al carrer Balmes també existix. I jo crec que dins d’eixe Pla que tenim previst a llarg 
termini, anar intentant resoldre totes estes qüestions. És cert també que enguany 
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estem parlant de..., jo diria que més de 400.000 euros emprats en el tema de 
l’accessibilitat. Prenem nota dels dos suggeriments que ens fa vosté ací i, dins d’eixe 
Pla, anirem intervenint també un poc d’acord amb eixes línies. 

Sra. Doménech: Moltes gràcies per haver-nos acceptat el prec, però pense que de 
vegades tampoc no és parlar només de mobilitat reduïda, sinó quan vas supercarregat 
de coses, com puga ser gent que va a la universitat, que du el portàtil, la motxilla, el no 
sé què, el no sé quants, és molt enutjós baixar de la vorera i anar per la calçada. Per 
tant,  li demane que faça el que toca i que ho tinga en compte. Gràcies.

4.19. Compromís  – Prec reparació baranes d’accés pont Paco Aura

Llig el prec la Sra. Climent.

«Al passeig del Viaducte hem observat que a la zona de connexió amb el vial del pont 
de Paco Aura, les baranes de protecció dels vianants estan en unes condicions de 
conservació deficients. Falten la majoria dels barrots protectors, i en alguns punts no hi 
ha cap, posant en perill la seguretat dels vianants. 

També hem detectat que s’han produït actes vandàlics al panell informatiu que hi ha al 
principi del Pont Paco Aura. Aquests actes ha provocat danys al vidre protector, que 
presenta importants badalls.
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És per això que des de Compromís fem el següent prec:

Prec

 Que l’Ajuntament d’Alcoi repare amb la màxima celeritat aquestes baranes

 Que l’Ajuntament d’Alcoi repare el cartell explicatiu de la figura de Paco Aura 
que hi ha al principi del pont al més aviat possible»

Sr. Martínez: Acceptem el prec. En el cas del cartell explicatiu, ho mirarem esta 
mateixa setmana. En el cas de les baranes, anem a intentar fer la mateixa solució que 
vam fer a l’avinguda d’Elx, que ha donat bon resultat, i és que, a pesar de ser molt 
llargues les baranes, es va soldar una en mig..., una part de..., no sé si era també 
d’alumini, i que ha permés que aguanten molt millor estes baranes que són tan 
llargues. Estem traient pressupost per intentar arreglar-ho, tal com es va fer en el 
mateix cas de l’avinguda d’Elx.

Sra. Climent: Li agraïsc que ho tinga en consideració. I, senzillament, fer-li el matís 
que jo continue pensant que les baranes són trepables, i que això..., que encara que en 
Comissió vam dir que estaven inclinades, no totes estan inclinades, i que en les 
baranes trepables, els barrots haurien de ser verticals, no haurien de ser horitzontals. 
Per tant, com a mínim, les noves baranes que es posen en espais públics haurien de 
tindre els barrots verticals. És una proposta que faig jo. Ja sé que en comissió van dir 
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que no incomplien cap normativa, però tampoc no perdem res. Perquè, les baranes no 
poden ser trepables, perquè poden ser trepables, perquè poden incitar al fet que..., no 
estic dient el suïcidi, estic dient que un xiquet puga pujar per damunt i puga escalar i 
puga caure. Gràcies.

DESPATXOS EXTRAORDINARIS

Sr. Alcalde: Sí que tenim un despatx extraordinari, que és la sol·licitud a l’IVACE de les 
noves ajudes per a la modernització dels polígons industrials, que acabava el termini 
divendres passat i, bé, ens han dit que havia de passar pel Plenari, i no passa per 
comissió informativa. Per tant, primerament s’ha de votar, si escau, la urgència de 
l’expedient. Alguna intervenció sobre la urgència.

Sr. Miró:  Gracias, muy rápido. Más que nada, una aclaración. Porque, yo he estado 
estudiando el expediente y veo que, como usted confirma, la finalización de la 
convocatoria fue el 22 de febrero y, por tanto, no sé muy bien qué es lo que estamos 
haciendo hoy. Porque, si estamos aprobando el expediente hoy, estamos fuera de 
plazo. Entonces no sé si estamos aprobando el expediente para presentar la solicitud 
mañana o es que ya está presentada vía decreto, y se está dando cuenta, porque aquí 
no se habla de dar cuenta, aquí se ... en lo que es la propuesta de acuerdo habla de 
aprobar las memorias, aprobar el compromiso, aprobar y dar cuenta en la siguiente 
comisión, por eso me gustaría que nos hiciera una aclaración porque a mi los plazos no 
me cuadran.

Sr. Alcalde: La sol·licitud esta presentada en temps i forma. Es va presentar dijous 
passat, si no recorde malament. En la convocatòria anterior no feia..., no requeria..., i 
realment d’acord amb l’organització d’este Ajuntament, no és obligatori passar-ho pel 
Ple. És un requisit que ens han demanat des de l’IVACE, que fora el Ple el que, o bé 
l’aprovara o ratificara després la sol·licitud que ja s’ha fet. Aleshores, el que es fa en 
este acte es ratificar una sol·licitud que ja s’ha presentat. No és la primera ocasió que 
passa açò, crec que en esta legislatura hi ha hagut una altra subvenció que també vam 
haver de fer el mateix per una... A l’hora d’interpretar normalment les subvencions, 
demanen l’acord plenari o per organisme que legalment li corresponga, i en alguna..., 
crec que no recorde ara quina, però recorde que en una altra subvenció també va 
passar després la ratificació per part del Ple, si no m’equivoque.

Sr. Miró: Pues bueno, sintiéndolo mucho, y estando al 100% de acuerdo con el fondo 
de la cuestión, no esperaba yo esta contestación. Yo pensaba que era un error y que lo 
que íbamos a proceder era a dar cuenta, porque, una de dos, o está mal la propuesta 
de acuerdo en la cual habla de aprobar, o el procedimiento que se ha seguido, como 
mínimo, a mi me parece extraño. Más, si tenemos en cuenta que la resolución es de 17 
de enero, e incluso hemos tenido dos plenos, hemos tenido Pleno del 28 de enero y del 
31 de enero. Con lo cual, nos vamos a abstener, pero por un motivo de, entendemos 
nosotros y sin profundizar y sin tener muy claro el procedimiento, de no haber seguido 
yo creo que el procedimiento correcto. Es un tema formal, no vamos a votar en contra 
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porque estamos de acuerdo en el fondo, pero claro, entendemos que ahí hay un error 
de procedimiento que, o bien es culpa de l’IVACE o del Ayuntamiento, pero no es serio 
que una convocatoria de este calado… yo, le digo la verdad, no he estudiado bien las 
bases en la resolución, pero o se determina muy bien o después no se puede exigir. 
Veo ahí que hay un error que, por alguna parte debe de salir. Por tanto, nosotros, pues, 
para no paralizar u obstaculizar el normal transcurrir..., pero no podemos votar a favor 
porque creemos que no es la manera de actuar. Gracias.

A continuación y a propuesta verbal del Sr. Presidente, el Pleno, por unanimidad de sus 
asistentes, y por tanto con el quórum de la mayoría legal prevista en los artículos 51 del 
Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local, de 18 de 
abril de 1986 y el 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, acuerda incluir en el 
orden del día el siguiente punto por razón de urgencia:

1. PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOY EN LA CONVOCATORIA DE 
AYUDAS PARA  PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA MEJORA, 
MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN 
POLÍGONOS, ÁREAS INDUSTRIALES Y ENCLAVES TECNOLÓGICOS CON CARGO 
AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2019 ( Resolución de 17 de enero de 2019 
del Presidente del Instituto Valenciano de Competitividad  Empresarial (IVACE).

Dada cuenta de la Resolución de 17 de enero de 2019, del Presidente del Instituto 
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas 
para proyectos de inversión para la mejora, modernización y dotación de 
infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos con 
cargo al presupuesto del ejercicio de 2019.

Resultando que por los Técnicos municipales se han redactado las siguientes 
memorias técnicas, relativas a proyectos de inversión en los polígonos industriales de 
la ciudad que se relacionan:

 Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, 
áreas industriales y enclaves tecnológicos, a realizar en el polígono Cotes 
Baixes, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 362.879,00 €.

 Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, 
áreas industriales y enclaves tecnológicos, a realizar en el polígono La Beniata, 
cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 1.015.564,00 €.

 Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, 
áreas industriales y enclaves tecnológicos, a realizar en el polígono Santiago 
Paya, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 275.000,00 €.
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 Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, 
áreas industriales y enclaves tecnológicos, a realizar en el polígono Cotes Altes, 
cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 154.000,00 €.

 Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, 
áreas industriales y enclaves tecnológicos, a realizar en el polígono El Castellar, 
cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 311.800,00 €.

Vistos los informes emitidos por el TAG de Arquitectura y por la Interventora de 
Fondos. 

A tenor de lo anteriormente dicho, y vista la propuesta del Concejal-Delegado de 
Territorio y Ciudad Inteligente, el Ayuntamiento en Pleno, por mayoría de sus 
asistentes, con los votos a favor de los concejales de los grupos municipales PSOE (8), 
GUANYAR ALCOI (5)  y COMPROMÍS (3), y la abstención de los concejales de los 
grupos municipales CIUDADANOS (4) y PARTIDO POPULAR (4), adopta los 
siguientes acuerdos:

Primero.- Realizar la declaración de urgencia del presente supuesto, habida cuenta de 
la inminencia de la finalización del plazo de la convocatoria, en base a los artículos 
82.3, 83 y 125.2 del Reglamento de organización y funcionamiento.

Segundo.- Participar en la convocatoria de ayudas para proyectos de inversión para la 
mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas 
industriales y enclaves tecnológicos con cargo al presupuesto del ejercicio de 2019, 
aprobada por Resolución del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE), de 17 de enero de 2019.

Tercero.- Aprobar las Memorias Técnicas redactadas por los Servicios Técnicos 
municipales.

Cuarto.- Adquirir el compromiso de tramitar la correspondiente modificación 
presupuestaria, a los efectos de incluir en el presupuesto municipal de 2019 la partida 
que refleje la financiación necesaria para hacer frente a la ejecución de los siguientes 
proyectos de inversión:

 Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, 
áreas industriales y enclaves tecnológicos, a realizar en el polígono Cotes 
Baixes, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 362.879,00 €.

 Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, 
áreas industriales y enclaves tecnológicos, a realizar en el polígono La Beniata, 
cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 1.015.564,00 €.
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 Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, 
áreas industriales y enclaves tecnológicos, a realizar en el polígono Santiago 
Paya, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 275.000,00 €.

 Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, 
áreas industriales y enclaves tecnológicos, a realizar en el polígono Cotes Altes, 
cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 154.000,00 €.

 Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, 
áreas industriales y enclaves tecnológicos, a realizar en el polígono El Castellar, 
cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 311.800,00 €.

Quinto.- Facultar al Alcalde, D. Antonio Francés Pérez, o concejal que legalmente le 
sustituya, para la firma de cuantos documentos sean precisos en orden a la efectividad 
de lo acordado.

Sexto.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Comisión Informativa de Dinamización 
Económica y Gestión Estratégica en la primera sesión que se celebre, en virtud del 
artículo 125.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento.

PRECS I PREGUNTES

1.- Partido Popular – Sr. Tormo. Pregunta: Saber en que estado se encuentra el ruego 
para que se facilite por parte del Ayuntamiento los medios necesarios para la 
custodia, depósito y conservación, en condiciones adecuadas, de la colección de 
carteles de la peña Bon Humor.

 
Sr. Tormo: Gràcies, alcalde, dues qüestionetes. Una, anava a fer una pregunta a Raül, 
però entenc que ho transmetré..., faré un prec sobre este tema.

En el Pleno de abril del pasado año des del Partido Popular hicimos un ruego para que 
se facilitase por parte del Ayuntamiento los medios necesarios para la custodia, 
depósito y conservación, en condiciones adecuadas, de la colección de carteles de la 
peña Bon Humor, y que además estuviera la posibilidad de exponer esta colección en 
alguna dependencia municipal. Bueno, pues el señor Llopis aceptó el ruego, y iba a 
preguntarle en que estado estaba este tema. Pero bueno, de cualquier forma, rogarles 
que, para antes de la Gloria... la próxima Gloria, que es el día grande de la peña Bon 
Humor, es el día que más… para ellos es el día más importante de las Fiestas de San 
Jorge, pues que este tema estuviera solucionado. No sé, si me quiere informar de 
como está el tema si lo sabe, y si no pues eh…

Sr. Alcalde: Se le informará en el próximo Pleno.
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Sr. Tormo: ¿Eh?

Sr. Alcalde: Que se le informará en el próximo Pleno.

Sr. Tormo: Vale.

2.- Partido Popular – Sr. Tormo. Ruego se solicita la creación de una comisión técnico-
política, con representación de todos los grupos políticos que quieran adherirse, 
para que se estudie y se acuerde, en cualquier caso, la mejor solución a 
contradicciones en proyectos y anteproyectos.

Sr. Tormo: Y la otra cuestión era: hemos observado revisando diferentes proyectos y 
anteproyectos como el de la adecuación y mejora de los servicios existentes en el 
ámbito de la estación ferroviaria de Alcoy, que es de noviembre de 2018, el del eje 
municipal… del eje ciclopeatonal integrador de la trama urbana con las vías verdes que 
hicieron de la ciudad, que es de julio de 2018, y el de reurbanización y mejora ―esto 
es un anteproyecto― reurbanización y mejora de la ronda este de Alcoy, que la última 
versión que tenemos ―nos la dio el señor Gomicia―, es de enero de 2019, pues que 
existe descoordinación entre ellos. Con el fin de evitar estas contradicciones, 
solicitamos la creación de una comisión técnico-política con representación de todos 
los grupos políticos que quiera adherirse, grupos políticos municipales que quiera 
adherirse a ella, para que se estudie y se acuerde, en cualquier caso, la mejor solución 
a esas contradicciones que hay.

Sr. Alcalde: No s’accepta el prec. No hi ha cap descoordinació i no és necessària la 
comissió.

3.- Ciudadanos – Sra. Granados. Recordatorio sobre el espejo que hay bajando del 
Xorrador.

Sra. Granados: Gràcies, alcalde. Jo, hui fa un mes feia un prec al senyor Martínez, i 
simplement és un recordatori. L’espillet que hi ha quan baixes del Xorrador. Gràcies.

4.- Ciudadanos – Sr. Sedano. Prec sobre fanal tombat i tanca quasi damunt del fanal, 
prop de l’antiga fàbrica de Mirofred (al polígon Santiago Payá), produït 
probablement per algun tipus d’accident.

Sr. Sedano: El tema del prec crec que és del senyor Martínez. Crec que no, és del 
senyor Martínez.

En el Santiago Payá, potser ho sap, hi va haver algun tipus d’accident, perquè hi ha un 
fanal mig tombat i, al mateix temps, la tanca que hi ha a la part de baix, pròxima a la 
rotonda, la fàbrica, l’antiga..., bé, l’antiga factoria de Mirofred, a la part de baix, enfront. 
Es degué produir algun accident, hi ha un fanal prou tombat que té perill i, a més, el 
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que és la tanca està damunt quasi del fanal, i que no es pot transitar. No sé si deu 
haver tingut informació, però és el camí del Santiago Payá, en la mateixa vorera. Just 
enfront de Mirofred.

Sr. Alcalde: Bé, d’acord!.

5.- Guanyar Alcoi – Sra. Blanes. Prec sobre les obres del pont del Viaducte.

Sra. Blanes: D’acord!, sí..., bé..., ens haguera agradat fer el prec per escrit, però bé. 
Ens ha arribat la informació finalment de confirmació a última hora... És respecte de les 
obres del pont del Viaducte, que resulta que el 28 de febrer de 2018 va ser quan es va 
recepcionar l’obra, i allí es tractava d’una obra relacionada amb les voreres i les juntes 
de dilatació. No sé si han passat per allí i han vist en quin estat es troben les juntes de 
dilatació. Moltes d’estes estan prou desfetes i, bé, açò tenia un any de garantia, però hi 
havia una millora, que representava que eren dos anys de garantia. Per tant, estem 
dins del termini i pensem que hauríem de fer una reclamació a l’empresa perquè ho 
tinguera en compte. Perquè, bé, si és qüestió que no s’ha fet l’obra com toca o pel que 
siga..., el material que s’ha utilitzat, i estem dins del període de garantia; doncs, que es 
reclame a l’empresa.

Sr. Martínez: Estem parlant del pont del Viaducte?

Sr. Gomicia: No del de Paco Aura.

Sra. Blanes: Això del pont de Paco Aura, que era l’enfonsament... No, era este, el pont 
del Viaducte de Canalejas, que es va...

Sr. Martínez: Ho comprovarem i veurem si està d’acord amb el que diu vosté.

Sra. Blanes: D’acord.

6.- Guanyar Alcoi – Sra. Blanes. Prec: S’ha enfonsat la vorera pujant el carrer Oliver a 
mà dreta en el cantó amb Isabel II.

Sra. Blanes: Després, ahir vaig passar pel carrer Oliver, pujant pel carrer Oliver, a mà 
dreta, en la cantonada d’Isabel II ―està dient-me que sí amb el cap―, doncs s’ha 
enfonsat la vorera. Com que pareix que ja ho saben i, bé, no sé si ho han reparat, però 
comporta un perill. Almenys, senyalitzar-ho, si no és pot reparar de manera immediata, 
perquè, vamos!, és que està buit per dins i està molt enfonsat.

7.- Guanyar Alcoi – Sra. Blanes. Pregunta per a saber si es marquen criteris per a 
regular les instal·lacions d’atraccions periòdiques per part d’alguns dels 
restaurants ubicats al voltant del parking del carrer Torre de les maçanes.
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Sra. Blanes: I, després, una cosa, molt ràpidament, que també ens ha arribat aquests 
dies. És en la zona de pàrquing de la Torre de les Maçanes. Bé, com que allí hi ha 
algunes filaes, és cert que en períodes de festes, doncs tenen les molèsties que 
pertoca oportunes de la zona; però també, no sé si és en alguns dels restaurants que 
estan allí i que fan algunes altres activitats fora del període de Festes, evidentment, de 
manera prou periòdica, es fan instal·lacions de parcs d’atraccions, atraccions d’alguna 
manera. Aleshores, era un poc saber si es marquen alguns criteris per a regular-ho 
d’alguna manera, i si es paga per l’ocupació de la via pública i, sobretot, si d’alguna 
forma es pot controlar. Perquè, al final, doncs reiteradament els veïns estan patint 
aquestes molèsties. Gràcies. 

Sr. Gomicia: Ho preguntaré. No ens consta res d’això, però ho preguntaré al 
Departament de Llicències.

Sr. Alcalde: Se li contestarà.

Sra. Blanes: És clar, és que si no hi consta, encara tenim un problema afegit.

Sr. Gomicia: No, no em consta a mi.

Sra. Blanes: D’acord, d’acord. No, si s’ha demanat, s’ha sol·licitat, vore en quins 
termes s’aprova o no, i almenys tindre un control sobre això.

Sr. Alcalde: Sí.

I no havent-hi més assumptes per tractar, l’alcalde dóna per conclosa la sessió a les 
22:45 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.
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