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ACTA de la sessió ordinària realitzada pel Ple de l’Ajuntament el dia 25 de març 
de 2019 en aquesta casa consistorial

Sr. Alcalde president
ANTONIO ALFONSO FRANCÉS PÉREZ

Srs. tinents d’alcalde
AROA MIRA ROJANO

MANUEL GOMICIA GIMÉNEZ
LORENA ZAMORANO GIMENO

VANESA MOLTÓ MONCHO
ALBERTO BELDA RIPOLL

Srs. Regidors
JORDI VALENTÍ MARTÍNEZ JUAN

RAÜL LLOPIS I PALMER
MARÍA BACA NICOLÁS

ESTEFANÍA BLANES LEÓN
CRISTIAN SANTIAGO DE JESÚS

NAIARA DAVÓ BERNABÉU
M.ª VICTORIA LLÀCER ANDUIX

ALEIXANDRE SANFRANCISCO GIMÉNEZ
JORGE SEDANO DELGADO

JOSÉ MIGUEL ANTOLÍ VALLS
MARÍA ISABEL SÁNCHEZ MATEOS

LUCÍA GRANADOS ALÓS
RAFAEL JORGE MIRÓ PASCUAL

EDUARDO DANIEL TORMO MATARREDONA
AMALIA PAYÁ ARSÍS

IGNACIO PALMER GONZÁLEZ
ANNA CLIMENT I MONTLLOR

BEGOÑA DOMÉNECH FERRÁNDIZ
MARIO IVORRA TORREGROSA

Secretària
SONIA FERRERO COTS

A la ciutat d’Alcoi, a les 19:00 h del dia 25 de març 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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Dóna fe de l’acte la secretària de la corporació, Sonia Ferrero Cots.

El senyor president declara oberta la sessió pública. Se segueix l’ordre del dia amb 
els assumptes següents: 

1. Aprovar, si escau,  els esborranys de les actes de les sessions de 26-11-
2018 (ordinària), de 28-01-2019 (ordinària), de 31-01-2019 (extraordinària) i 
de 06-03-2019 (extraordinària).

Se  da  cuenta de los borradores de las actas de las sesiones realizadas por el Pleno 
el 26-11-2018 (ordinaria), el 28-01-2019 (ordinaria), el 31-01-2019 (extraordinaria) y 
de 06-03-2019 (extraordinaria).

Las actas son conformes con lo que se ha tratado y acordado en las sesiones y se 
aprueban por unanimidad de los señores asistentes, con los votos a favor de los 
concejales de los  grupos municipales PSOE  (9), GUANYAR ALCOI (5), 
CIUDADANOS (4), PARTIDO POPULAR (4) y COMPROMIS (3).

2. Protocol, correspondència i disposicions oficials.
No se’n dóna compte de cap assumpte

Sr. Alcalde: Abans de continuar amb l’àrea de Governança, anem a avançar la 
moció que presenten els centres educatius i, per tant, passem al punt 6.3. I crec que 
els alumnes anaven a llegir la proposta que ens han formulat a l’Ajuntament.

6.3. Moció conjunta PSOE – GUANYAR ALCOI – CIUDADANOS – PARTIDO POPULAR 
– COMPROMÍS, sobre el projecte desplastifica’t.

LLigen la moció diversos representants i alumnes dels centres CEIP SANT VICENT, 
IES ANDREU SEMPERE i IES PARE VITÒRIA

«Com a escoles membres de la Xarxa d’Escoles Associades a l’UNESCO, treballem 
dins de tres àmbits globals: La ciutadania mundial, l’aprenentatge intercultural i el 
desenvolupament sostenible. El projecte DESPLASTIFICA’T qe ens porta a aquest 
lloc, és un projecte que treballa especialment el desenvolupament sostenible i al qual 
participen 90 escoles en l’àmbit estatal. Està conformat per centres educatius que 
treballen cadascú des de la seua realitat per disminuir l’acumulació de deixalles de 
plàstics al nostre planeta.

En 2015 l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el “Desarrollo Sostenible”, una 
oportunitat perquè els països  i les seues societats tinguen un nou camí amb el qual 
millorar la vida de tots, sense deixar ningú enrere. L’Agenda 2030 presenta 17 
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objectius  de desenvolupament sostenible que incluen des de l’eliminació de la 
pobresa fins a la lluita contra el canvi climàtic, l’educació, la igualtat de la dona, la 
defensa del medi ambient o el disseny de les nostres ciutats. El nostre propòsit és 
treballar especialment els objectius 11 i 12 que fan referència a les ciutats i 
comunitats sostenibles, i al consum responsable, encara que a la volta, també 
treballem altres punts referits als ecosistemes tant terrestres con marítims.

OBJECTIU 11- CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES
Les ciutats han permés a les persones progressar socialment i econòmicament. El 
món ha experimentat un creixement urbà sense precedents. Tot es preveu que 
augmente més. Per això es necessita millorar els problemes que enfronten les 
ciutats, com la recollida de les deixalles sòlides. Açò ens permetrà seguir prosperant 
i creixent, al mateix temps podrem aprofitar millorar els recursos i reduir la 
contaminació i pobresa

OBJECTIU 12- PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLE
Consisteixen a fomentar l’ús eficient dels recursos, l’energia d’infraestructures que 
no danyen el medi ambient, la millora de l’accés als serveis bàsics i a la creació de 
llocs de treball ecològics. Tot això es tradueix en una millor qualitat de vida per a tots 
i, a més, ajuda a aconseguir plans general de desenvolupament, que rebaixen 
costos econòmics.

Amb el projecte DESPLASTIFICA’T hem arribat a la conclusió que hem d’actuar i 
treballar en comú per a tractar de contrarestar el gran problema del canvi climàtic i la 
contaminació del nostre planeta. Segons un estudi fet pel IPCC (Intergovernamental 
Panel on Climatge Change), encara estem a temps per a aturar aquesta situació, 
però com és esperem, més ens costarà canviar-la, per això hem de respondre ara.

Per aquestes i moltes més raons és necessari que aquest Ajuntament done suport al 
projecte Desplastifica’t. Ens agradaria que ens ajudàreu a transformar la societat 
canviant els models productius i de consum.

Per tot això, el CEIP Sant Vicent, l’IES Andreu Sempere i l’IES Pare Vitòria membres 
de la Xarxa d’Escoles UNESCO proposem al Ple, l’adopció dels següents acords:

ACORDS:

PRIMER. Realitzar Campanyes de sensibilització:

 Als espais de la ciutat (cartells en les marquesines de les parades 
d’autobús...).

 Fomentar neteja dels espais naturals amb campanyes cíviques de 
voluntarietat.

 Xarrades per a la ciutadania.

SEGON. Actuacions
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 Difusió i celebració del dia 5 de juny. Marcar, senyalar el dia 5 de juny com el 
dia DESPLASTIFICA’T a la ciutat aprofitant el dia internacional del medi 
ambient.

 Cura de la qualitat de l’aigua.

 Fomentar l’ús de bosses sostenibles als comerços.

 Promoure la compra a granel.

 Reutilització de gots en activitats festives municipals.

 Ampliació del nombre de papereres en activitats festives municipals.

 Fomentar la reutilització dels envasos.

 Creació d’un segell o distintiu per als comerços sostenibles.

 Visita per part dels escolars a la planta de reciclatge de Xixona.

 Posada en funcionament de màquines de reciclatge a diversos punts 
estratègics de la ciutat.

El Ple de la Corporació, per unanimitat dels seus assistents, amb els vots a favor 
dels regidors dels grups polítics PSOE (9), GUANYAR ALCOI (5), CIUDADANOS 
(4), PARTIT POPULAR (4) i COMPROMÍS (3), aprova la moció presentada.

Sr. Alcalde: Moltes gràcies a tots els centres i als alumnes per esta proposta, i ara 
anem a iniciar una ronda d’intervencions.

Sra. Climent: Moltes gràcies, senyor alcalde, bon dia de vesprada a tothom que ens 
acompanya. En especial, salutacions, com a docent que sóc, a l’alumnat que ha 
vingut i que decidix confiar en l’Ajuntament, com a òrgan de gestió municipal que és, 
i com a garant, per tant, de les iniciatives populars ―disculpeu l’afonia de la veu, 
però la primavera... esta frescoreta, se m’ha clavat pel bescoll...―. 

Bé, hem vingut ací per a parlar dels plàstics. Els plàstics ens envolten. Tenim 
plàstics en qualsevol objecte que vulguem pensar i en alguns d’inimaginables. 
Plàstics i derivats del petroli estan en la roba, en mobles, cosmètics, edificis, joguets, 
implants mèdics..., estem perfosos de plàstics. Els polímers plàstics són barats i molt 
versàtils i han suposat molts avanços i molta democratització dels béns i serveis, per 
tal com han fet abaratir i fet accessible gran part de la tecnologia. Hui en dia no seria 
possible (ni tampoc desitjable) que visquérem sense plàstics.

Però eixa banalització, eixa hiperplastificació, ha fet que en tinguem una percepció 
d'innocuïtat que no és correcta. En 2018 fou elegida microplàstic com a «paraula de 
l’any». Potser fou un punt d’inflexió mundial quan ens vam adonar que els plàstics no 
desapareixen del medi ambient, que generalment a través del mar arriben a totes les 
baules de la vida i tenim, per exemple, molts cadàvers de balenes, foques i dofins 
amb els tubs digestius plens de microplàstics. Per no parlar de les esfereïdores 
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imatges de  tortugues deformes que han crescut amb una anella de plàstic d’eixes 
d’agafar 6 llandetes de Coca-cola. Però també podem anar més prop per a esfereir-
nos: el riu Segura, a l’altura de Guardamar, té 150 tones de ronya plàstica i estèril 
sense possibilitat de fer ressorgir el riu de vida.

Hem de replantejar-nos seriosament què estem, com estem consumint i què hem de 
canviar. Fins i tot prescindir de part del que hem assolit a costa d’arrabassar-li a la 
natura la seua capacitat de regeneració ―Perdó, de veritat, és que hem sent un 
poc... Sr. Sedano: Vols aigua, Ana? Sr. Climent: No, calla, calla... Hui, este matí he 
fet classe amb esta veueta i he donat permís als alumnes perquè rigueren, i s’han 
rigut! (rialles)―. 

Un dels focus que posa Europa està en els envasos plàstics d’un sol ús. Perquè les 
nostres platges i rius, del que més van plenes és de botelles, de palletes, de taps, de 
bosses..., tot material que ha sigut usat una sola vegada i després s’ha llençat a les 
escombreres sense contemplacions. 

El sistema SDDR fou un gran i bon invent que ja triomfa al nord d’Europa i que ací 
vam desestimar perquè les nostres grans superfícies no van voler. I perquè una gran 
empresa de reciclatge pensava que així perdia el monopoli. Tot plegat, lamentable. 
Consistia que et donaren diners o que et donaren una compensació a canvi de 
tornar els envasos.

Compromís està molt preocupat pels plàstics. Fa anys que estem demanant 
mesures. Les darreres, que s’actue sobre, per exemple, les eixides del clavegueram 
que donen al riu i que en moment de sobrecàrrega vessen tots els papers, 
tovalloletes, bolquers... al naixement del riu Serpis. Demanar que es posaren unes 
xarxes protectores. També hem demanat en comissió ―ara un glopet, sí― en 
comissió reiterades vegades una de les propostes que ara veiem amb alegria 
reflectida en els punts d’acord de la moció Desplastifica’t: que en Festes de Moros i 
Cristians i altres esdeveniments massius s’utilitze vaixella reutilitzable (principalment 
gots), igual com ja es fa en molts concerts i festivals.

Per això estem encantats, d’una banda, que la gent jove del poble vinga a la casa 
consistorial. Però més encara que vinguen a estirar-nos de les orelles als polítics 
perquè som lents i ineficients, i el Medi Ambient no espera. En la segona intervenció 
comentaré específicament la proposta de les escoles UNESCO. Moltes gràcies. 
―Només fem una intervenció? Vaja!, encara em queda temps―.

Fa dos divendres, els joves de tot el món van fer vaga a les ordres d’una xiqueta 
sueca de 16 anys, Greta Thunberg, que va dir al món que no tenim un planeta B. O 
ens esforcem a tindre cura del que tenim o no eixirem endavant en les generacions 
futures, les que estan ací ara, les que es van manifestar el divendres.

Ara, les escoles UNESCO d’Alcoi ens fan propostes molt assumibles ―acabe de 
seguida, senyor alcalde―, ens fan propostes molt assumibles, moltes d’elles 
barates: conscienciar, publicitar, posar papereres, usar menys bosses. Màquines de 
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reciclatge (m’encanta, ja sabeu que abans que el Govern del Botànic proposara això 
dels SDDR, i no va poder eixir endavant)... qualsevol cosa que premie la ciutadania 
responsable ho considerem molt interessant.  El municipi de Cadaqués ho ha 
instal·lat.

Però no fem iniciatives de paper mullat perquè, no ho oblidem, tota la ciutadania s’ha 
de vore implicada i també ha de tindre ganes de fer aquest canvi. Deia que parlava 
de canviar el confort.

En conclusió, encoratgem molt la iniciativa d’aquest alumnat i convidem aquesta 
Corporació i la que vindrà després, que s’ho prenguen molt seriosament i creen 
partides pressupostàries, que és la clau, específiques perquè no siga una declaració 
d’intencions, sinó que siga una realitat. Enhorabona, alumnat, heu fet molt bona 
feina! I la que vos queda encara! Gràcies.

Sr. Palmer: Moltes gràcies, senyor alcalde, bona vesprada a totes les persones que 
han vingut hui a este Saló de Plens.

La veritat és que he de donar les gràcies al col·legi Sant Vicent, a l’Andreu Sempere 
i al meu institut, el Pare Vitòria, per esta iniciativa. Perquè, la veritat és que és molt 
important que vinguen iniciatives d’este tipus, iniciatives que ens afecten a tots i que 
afecten d’una manera més enllà totes estos xicotets que van a estar vivint en este 
món  en els pròxims anys. I que, per tant, s’ha de començar a treballar d’una manera 
molt directa perquè el seu futur siga... com toca. Un futur sa. Per això tots hem de 
treballar. 

Precisament, estes propostes han d’anar per damunt del que és la política. Jo 
entenc que ací hem d’anar tots plegats per poder guanyar-li el pols a este futur que 
hem de canviar. I bé, jo, done exemple amb la botelleta. Que, a més, esta botelleta 
està per damunt de la política, perquè damunt és un regal de Compromís. I nosaltres 
la gastem perquè, al final, ―Sra. Climent: Amagueu-les― perquè al final és molt 
important donar exemple i contribuir. Perquè, si ens fixem en les propostes que 
s’han presentat per part dels centres educatius, el 80% de les vostres propostes 
parlen de la reducció, parlen de l’educació per reduir eixe consum. És molt important 
el reciclatge, és molt important la reutilització; però, si només ens quedem en el 
reciclatge i en la reutilització, als nivells de consum que estem, en el 2050... o siga, 
no serà suficient perquè estem gastant massa, no? Per tant, s’ha de treballar d’una 
manera directa a reduir eixe consum que estem fent, i que, doncs bé, ahir teníem 
una notícia en la premsa, una notícia desoladora, no? El riu Segura, molt prop d’ací, 
era un autèntic riu de plàstics. Un autèntic riu de plàstics dels quals els veïns 
estaven espantats. Perquè la veritat és que vore eixa imatge del riu totalment 
col·lapsat de plàstics que van directes al mar, i que estan molt prop de nosaltres. No 
estan en el tercer món... ni estan en cap altre país. No, no, estan al costat nostre. 
Són les nostres deixalles, la nostra forma de viure, que està arribant al mar molt prop 
de nosaltres, no?
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Per tant, jo no vull allargar-me més. Des del Partit Popular ens agradaria donar, de 
veritat, l’enhorabona per esta iniciativa. Una iniciativa que demostra una participació 
real, com dic, per damunt de la política, en alguna cosa que ens afecta de manera 
directa a tots. Especialment els que han de viure el futur en este món, i que, sense 
dubte, doncs hem de treballar perquè, com estava dient abans Anna, en futurs 
pressupostos hi haja partides específiques per a treballar, tant en la conscienciació i 
en l’educació per a poder dur a terme estes accions de reducció, de reciclatge, com 
també per a treballar directament, de manera física, per a poder complir estos 
objectius tan importants que, a més, s’han aprovat moltes voltes més enllà d’este 
Ajuntament, i que, per desgràcia, no estan complint-se com toca. Doncs, posem el 
nostre granet, o alguns granets d’arena des d’este Ajuntament d’Alcoi perquè a partir 
d’ara es treballe més encara sobre este tema. Moltes gràcies.

Sra. Sánchez: Bona vesprada a tot el món, i benvinguts a tots i a totes.

Bé, doncs, en primer lloc, també, vull donar l’enhorabona a tots els representants..., 
bé, als col·legis, als tres col·legis, als dos instituts i al col·legi que ens porten esta 
proposta ací. Que, com està comentant-se en este Saló de Plens, és que és un 
problema molt greu el que tenim, i realment demostra que vosaltres hi esteu molt 
implicats, i que, evidentment, voleu tindre un planeta que siga..., un planeta digne i 
que vosaltres, bé, nosaltres i totes les generacions que hi ha hagut abans, doncs no 
ens hem preocupat potser excessivament i teniu tota la raó de vindre i reivindicar 
esta situació. 

És un problema molt gros, com deia abans. Ara el senyor Palmer ha tret la botelleta 
de... perdó, de vidre que ens van regalar els nostres companys de Compromís. Jo 
també la gaste, no l’he portada ací, però jo la gaste. I també he de dir una cosa 
personal, i és que quan van vindre els representants dels vostres col·legis ací a fer la 
presentació del programa Desplastifica’t. A mi, la veritat, és que personalment em va 
marcar prou, perquè, a partir d’ací, en ma casa vam deixar de gastar el paper 
d’alumini per als entrepans. Ara els entrepans ixen de casa amb unes fundetes 
perquè és veritat que em va marcar. Jo crec que el problema a nivell mundial és 
enorme. Hem d’intentar entre tots, és un problema global, que tots hem d’intentar 
tallar, i hem d’aconseguir no arribar a un punt de no retorn, perquè diuen els experts 
que pot estar no tan lluny en el temps.

Aleshores, a nivell general i global, s’han de fer les actuacions que siguen 
necessàries; però també és molt important que, des del punt de vista individual, 
cadascú intente fer les accions que, per xicotetes que siguen, i pareix que siguen 
simbòliques, però no, tota pedreta fa marge, no? Aleshores, cadascú, des del 
nostre..., des de les nostres possibilitats, podem contribuir a intentar parar esta... 
doncs este problema tan gran i tan important que és l’excés de plàstic. Jo, per dir 
alguna dada que he estat llegint estos dies, doncs són impressionants. Per poc que 
busques, trobes unes coses que et deixen un poc... Diu que des dels anys cinquanta 
que va començar açò de fer els plàstics i la producció, i es van adonar..., doncs el 
que estava dient la senyora Climent abans, que era tan versàtil i que aprofitava per a 
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tantes coses.... La cosa es va disparar en estos relativament pocs anys, i diu que 
s’ha produït més de 9,1 bilions de tones de plàstics, de les quals, el problema més 
gros és que d’eixos 9,1 bilions de tones, 7 bilions ja no s’aprofiten per a res, perquè 
són brossa. S’han convertit en brossa. Aleshores, clar, cada vegada es fa més, i 
cada vegada es fan més plàstics d’un sol ús. Aleshores, esta iniciativa que vosaltres 
porteu, d’intentar reduir, però també d’intentar reciclar els articles de plàstic, doncs 
és molt important. Per tant, una volta més, doncs incidir en l’enhorabona, i amb esta 
iniciativa que porteu. I en fi, doncs intentarem entre tots fer el que puguem. I a nivell 
global dels estats i tot això, doncs ací també hem d’anar contribuint entre tots perquè 
siga un problema que no s’oblide. Moltes gràcies.

Sra. Blanes: Sí, bé, bona vesprada. I de veritat, fa goig veure el Saló de Plenaris 
així de ple i, vamos, porteu més iniciatives, una d’arrere de l’altra, perquè jo crec que 
ens estiren les orelles un poc, com també comentava la companya Maribel. Jo puc 
dir a casa també, perquè tinc xiquets, i són ells els que ens ensenyen moltes 
vegades a... bé, o ens fan obrir els ulls en moltes de les actituds que hem adoptat 
com a bones, com a la modernitat, no? Tal vegada, vosaltres evidentment no, tan 
xicotets, fins i tot els dels instituts, però bé. Les vostres mares i els vostres pares 
portaven la botelleta de vidre al supermercat. I pensem que ara som molt moderns 
perquè en tenim de plàstic i es poden tirar, i no hi ha cap problema. Bé, doncs, jo 
crec que això és el que hem d’anar canviant, que hi ha hagut una involució i no una 
evolució en aquests temes. Nosaltres, bé, des de Guanyar volem..., sempre hem 
tingut present el treball com a objectiu fonamental del residu zero. Sabem que açò 
és complex i és molt costós. Però ha de ser l’objectiu de totes i de tots tindre eixe 
horitzó per al compliment d’anar cap a eixe..., cap a eixe residu zero. I això, 
evidentment, comença, com bé feu vosaltres, per les escoles. Pensem que, des de 
les escoles, els programes educatius que es duen a terme sobre aquests aspectes 
són molt importants. Hi ha moltíssims projectes molts xulos, molt innovadors, siga el 
Desplastifica’t que ens heu portat ací, que ens heu donat a conéixer com bé 
comentava, quan vau vindre amb eixa presentació, que és veritat que dona gust vore 
des dels més petits fins als més majors, com tenen de clar, com tenen de clar tot el 
tema. I, de veritat, que ho tenen interioritzat. Pense que algú que ja ho té en el seu 
subconscient tan interioritzat, això ja no ho canvia. Per tant, pensem que és 
fonamental el treball des de les escoles. 

Hi ha projectes xulíssims, com el tema dels compostatges, a les escoles, que vos 
anime que aneu plantejant-vos-el; perquè també hi ha hagut una demanda i, siga a 
través dels projectes participatius, com siga a través d’altres projectes, de demanar 
horts escolars per a les escoles. I, per tant, pense que tindre eixe cicle concret dels 
residus que es generen, per exemple dels nostres esmorzars o dels menjadors 
escolars, i vore com es tanca el cicle i es fa compost, i després poden produir els 
nostres propis productes als horts escolars, jo crec que és fonamental per als xiquets 
i per a després traslladar tot això a les famílies.
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A mi em sembla molt interessant que plantegeu el tema de la visita a la planta de 
reciclatge. Perquè saber què és el que passa una vegada, des de les nostres llars 
fan eixa selecció i fem eixe esforç que a voltes comporta, perquè tots anem limitats 
d’espai, vore què passa amb aquests residus, i pensem que és molt, molt important. 
I, per tant, felicite que hàgeu tingut esta iniciativa i esta petició que feu per anar a 
visitar-ho.

Després, jo pense que, evidentment, s’ha de fer un canvi de model de consum. 
Perquè consumim una gran quantitat de productes amb una quantitat d’envasos 
terribles. Que quan arribem de fer la compra del supermercat pareix que omplim més 
el carro del que el portàvem del supermercat; i, per tant, alguna cosa està passant i 
ací s’ha de fer un canvi important.

També, el canvi de model energètic. Tinguem en compte que tenim un país en el 
qual el sol és un privilegi, i no estem traient el profit que pensem que correspon, o 
que s’hauria de traure a aquestes energies netes que es podrien implementar d’una 
manera molt més eficient, cosa que fins ara pareix que no ha interessat a segons 
quines grans empreses.

I, després, el problema del plàstic. Bé, ací no sé com no ens cau la cara de 
vergonya. A mi em fa un poc de vergonya que vinga tanta gent a estirar-nos les 
orelles, i tinguem les botelletes de plàstic. I dic que és una involució perquè és que fa 
molt poquet temps teníem unes gerres d’aigua amb els gots, amb els quals podíem 
agafar l’aigua que necessitàvem. Per tant, tornem a eixos bons costums, que no 
costa res.

Perquè, les illes de plàstics que hi ha als oceans són increïbles. Perquè els 
abocadors que hi ha en ple desert... Per exemple, jo he pogut visitar una zona del 
desert, com és la zona del Sàhara, i des del mateix avió es veuen les zones 
d’abocadors que són increïbles. I tot això els ho estem enviant, els estem enfonsant 
en les seues pròpies deixalles quan enviem les ajudes i quan ho enviem tot. I això 
també ho tenim ací. Hi ha plantes en les quals se soterren els residus, o es fan 
cremes, amb la contaminació que això provoca. Per tant, pense que tot açò n’hem 
de ser conscients. L’important és que siguen conscients des de la infantesa i, per 
tant, donar-vos la enhorabona, les gràcies per tirar-nos de les orelles. I podeu vindre 
i comprovar d’ací a un temps si realment complim o no. Jo crec que seria el més 
interessant, vore que això ha servit per a alguna cosa.

I una coseta que també m’ha cridat molt l’atenció és el tema dels rius. Què 
proposàveu. Fins i tot teniu els mòduls d’analítica i, per tant, jo crec que també seria 
molt interessant i que s’han d’aplicar. Gràcies.

Sr. Belda: Moltes gràcies, senyor alcalde, i bona vesprada-nit a totes i a tots.

A mi m’agradaria... jo crec que ja han parlat pràcticament de tot..., els meus 
companys. Jo crec que..., el fet que siga una Declaració Institucional diu molt. Jo 
crec que tots hem d’estar de la mà en un tema tan important com aquest.

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Referencia: 3494/2019

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 12433252766263134627 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

Jo sí que sumaria, que està bé, que està bé que estiguem ací d’acord; però també 
que, des dels partits que estem ací representats, muntem cap a dalt i siguem 
capaços de traslladar-ho tant al Govern de Conselleria com al Govern nacional, 
perquè canvien lleis. Perquè, moltes voltes, moltes d’estes coses que volem canviar, 
estan supeditades a canvis de lleis, que és important que es facen des de dalt 
perquè des de baix després puguem implementar. 

A mi sí que m’agradaria agrair-vos-ho. Avui, sobretot, estic molt content perquè 
darrere d’aquesta iniciativa estan les escoles UNESCO, estan els tres centres: el 
col·legi Sant Vicent, l’IES Pare Vitòria, i l’IES Andreu Sempere. I a mi m’agradaria 
felicitar els centres, m’agradaria felicitar el professorat, companys que jo crec que 
han fet una tasca magnífica. Que al final són un poc els promotors, els que encenen 
eixa xicoteta espurna. Felicitar també les famílies, perquè al final, jo sé que darrere 
d’aquest projecte no és només els que veniu ací i feu la proposta, que és important, 
jo sé que darrere hi ha un treball, que ens van comentar, on un poc és eixa fitxa de 
dòminó. Que espentem una fitxa i comencen a caure. Doncs jo crec que eixa fitxa 
l’hem espentada i, a poquet a poquet, van caent. Jo crec que les famílies, totes, han 
anat prenent consciència de la importància que té aquest problema, de quines són 
les possibles solucions. No només són els xiquets els que han proposat; sinó totes 
les famílies ja en són conscients. Vam fer eixa reunió amb els tècnics de Medi 
Ambient de la casa, que al final estaven..., estaran sempre, estiguen els polítics que 
estiguen, i són també els que han d’impulsar moltes vegades eixos canvis. Uns 
tècnics que van quedar molt il·lusionats d’aquella visita. Que van escoltar molt 
atentament els nostres xiquets i xiquetes que van vindre a representar els seus 
centres. Que van prendre nota. Que ja estan treballant per dur endavant moltes 
iniciatives de les que es van proposar. Jo crec que això és important, i que diu molt, 
no? 

Evidentment, quan parlem de plàstic, jo crec que s’ha de dir tot, no? És un element 
omnipresent en la nostra vida. I a mi em va passar igual. Després d’aquella reunió 
comences a... quan portes la compra a casa i comences a buidar i clavar el plàstic 
en una part, dius: «Bé, he omplit una bossa de plàstics, plena de plàstics; per a no 
res», simplement per a poder portar la compra a casa. Jo crec que això diu molt, no?

Eixa consciència de reutilització, de reciclatge; però, sobretot, de reduir el consum, 
que jo crec que és important, no? I per això jo crec que, això, el que he dit, vull donar 
l’enhorabona als centres, a les famílies, al professorat, als alumnes, que heu aprés i 
que heu treballat moltíssim i que esteu convertint-vos en el motor de canvi, i jo crec 
que això és important. I saber que esteu ací darrere és una garantia. Saber que els 
més joves estan implicats, però sobretot que estan implicats amb aquest tipus 
d’accions, que poden contribuir a la salvació del nostre planeta. 

I nosaltres, ara, com a polítics, hem d’estar a l’altura. Hem d’intentar estar a l’altura. 
I, com he dit abans, intentar traslladar també als nostres partits, als nivells més alts, 
perquè aquests canvis siguen possibles. Per tant, moltíssimes gràcies, i arreplegar 
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eixe guant, que ara queda en nosaltres, i esperem estar a l’altura de tota la feina que 
vosaltres heu fet. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde: Bé, doncs moltes gràcies a tots, i als centres educatius que formen part 
d’este projecte. Anem a passar a la votació de la moció... 

Sr. Alcalde: Avancem també la moció de la plaça Benissaidó, que també hi havien 
veïns… 

6.2. Moció conjunta PSOE – GUANYAR ALCOI – CIUDADANOS – PARTIDO POPULAR 
– COMPROMÍS, sobre la Plaça Benissaidó.

Llig la moció un representant de la Associació de Veïns de la Zona Nord.

«L’Associació de Veïns de la Zona Nord, a petició de les comunitats de veïns de la 
Plaça Benissaidó en virtut de la representació concedida perls veïns dels números 1, 
2 i 3 de la mateixa, presentem davant el Ple de l’Ajuntament d’Alcoi, per a la seua 
discussió i aprovació, de la següent:

Els veïns de la plaça Benissaidó duent patint durant anys problemes derivats de la 
falta de manteniment i urbanització adequada de la zona: L’asfalt de la plaça està en 
mal estat en gran part d’ella, amb clots que fan perillar la integritat dels vianants; la 
senyalització dels aparcaments no existeix, cosa que, amb l’afluència massiva i 
rotatòria dels vehicles produïts per una mesquita que tenim allí, i els divendres hi ha 
gran afluència (és dia de resos); a més a més, treballadors de Mercadona que van a 
aparcar allí; l’Alcoi Plaça que va a aparcar allí; clients dels diferents negocis que van 
a aparcar allí i els usuaris del gimnàs que també acudeixen. Tot això impossibilita 
l’accés a la plaça tant en cotxe com per als vianants. La regulació del trànsit a la 
plaça és inexistent i a més la policia tampoc pot realitzar qualsevol acció dissuasiva 
per millorar-la.

Als problemes del transit se li afegixen altres problemes derivats de la falta de 
manteniment i oblit que ha patit està plaça durant anys. La il·luminació de la plaça és 
prou deficient, hi han fanals en bastant males condicions, són bastant antics..., i 
falten noves peretes omplin la plaça, aleshores per la nit falta il·luminació i els clots 
tant de les voreres com de l’asfalt afavorixen les caigudes dels vianants.

Altres problemes derivats del manteniment deficient són els problemes amb la 
vegetació. Els arbres no tenen cap manteniment, el que produeix que el creixement 
incontrolat d’aquest envaïsca les finestres i balcons dels edificis propers. A més, la 
part del tàlveg no té cap neteja i està ple de males herbes, i brossa. Aquesta 
acumulació de brutícia produïx grans quantitats d’insectes i rates, i perill d’incendis 
sobretot a les èpoques estivals.
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Després de diverses reunions entre comunitats de propietaris, els mateixos 
propietaris de la plaça, i alguna que s’ha fet amb l’Ajuntament d’Alcoi, ens 
assabentem que la propietat de la plaça està encara en mans d’Herederos de 
Francisco Blanes.

Les comunitats de propietaris es reunixen amb la part dels Herederos de Francisco 
Blanes, amb la finalitat d’arribar a acords per desbloquejar la situació, acordant una 
permuta amb l’Ajuntament d’Alcoi per la propietat de la plaça. Aquest principi d’acord 
es va transmetre al senyor Alcalde i regidors en una reunió realitzada en el mes de 
maig amb la negativa com a resposta. La proposta del govern de la ciutat és la 
cessió gratuïta de la plaça a l’Ajuntament d’Alcoi, i a mi em pareix bé.

Davant aquesta negativa els propietaris actuals de la plaça en reunió amb la 
comunitat de propietaris transmeten la seua disponibilitat a tancar-la al trànsit, 
deixant privat l’ús de la zona que fins ara era d’ús públic.

Les comunitats de propietaris de la plaça Benissaidó estem disposats a resoldre 
aquest problema que ens afecta greument la nostra qualitat de vida. Pensem que 
l’Ajuntament no pot permetre el tancament d’una zona que fins ara ha estat d’ús 
públic de tots els alcoians i no entenem la seua negativa a negociar amb els 
propietaris actuals, i defendre els drets dels veïns de la plaça que han adquirit els 
seus habitatges amb el desconeixement d’aquesta situació surrealista a la qual ara 
com ara ens veiem involucrats.

És per tot això que presentem al ple els següents acords:

ACORDS:

Primer. Que el Govern de la ciutat es comprometa a realitzar urgentment un estudi 
amb les possibilitats més viables per a aconseguir la titularitat pública de la plaça.

Segon: Que el Govern de la ciutat realitze les reunions necessàries amb Herederos 
de Francisco Blanes i les comunitats de propietaris amb la finalitat de resoldre 
aquest problema d’una forma consensuada.

Tercer. Que la finalitat de la resolució d’aquest problema siga el manteniment d’un 
ús públic de la plaça Benissaidó i la millora de les seues condicions i urbanització 
per evitar possibles problemes en la seguretat dels usuaris i vianants.»

Sr. Alcalde
Moltes gràcies.

Sr. Ivorra:
Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Moltes gràcies als veïns que hui ens acompanyen. 
Primer que res, m’agradaria recordar que ja vam fer un prec en este saló de plens, 
Compromís va preguntar quina era la situació i com s’havia d’haver resolt. 
Malauradament, en aquell moment no se’ns va fer cas i ara hem hagut de..., Per 
desgràcia, que vinguen els veïns a reclamar i a queixar-se d’esta situació! Eixa..., 
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abans de fer la intervenció que tenia preparada, sí que ens agradaria que l’alcalde o 
el regidor de torn, per això ho deixarem a la intervenció, que ens explicara quina és 
la situació real, perquè hem aplegat a esta situació, perquè seria més important 
saber per part del govern quina és la situació real i per què estem així, abans de 
qualsevol intervenció. Per això, o bé si el Sr. Alcalde vol participar ara mateix o bé en 
el segon torn d’intervenció li respondré, perquè realment no tenim informació sobre 
què està passant i per què es va passar. 

Sr. Tormo:
Bona tarda a tots i benvinguts al plenari de l’Ajuntament d’Alcoi. Gràcies, Alcalde. 
Crec que és important presentar-se en el tema que estem parlant, saber quin és 
l’objectiu que ha de moure a qualsevol persona, o almenys des del meu punt de 
vista, per entrar en la política, sobretot en la política local, i per a mi aquest objectiu, 
aquesta finalitat és claríssima, no és una altra que millorar la qualitat de vida de tots 
els veïns de la població, en la mesura que puga ser, que puga ser. Doncs bé, si 
encertarem en el perquè de les coses o l’origen de la situació generada a la Plaça de 
Benissaidó, el govern en els últims mesos, perquè açò no ve d’ara, açò ve de fa un 
temps, crec que ha perdut una ocasió, ha perdut una oportunitat d’or de millorar la 
qualitat de vida dels veïns de la Plaça de Benissaidó. Des del meu punt de vista, 
Alcalde, ho sent, però cae en torpeza. Ha demostrat una vegada més la falta 
d’interès per resoldre els problemes reals dels alcoians i és així, jo ho sent molt, dir-
ho tan clar, però és així. Resulta que més de 60 famílies reclamen a l’Ajuntament 
solucions de manteniment, d’ordenació del trànsit i d’ordre general, i el govern és 
neteja les mans i al·lega que la titularitat de la plaça és privada. Els veïns demanen 
la seua municipalització i que per això es negocie amb la propietat i que els 
mantinguen informats. Doncs bé, la falta de transparència és evident, els veïns 
desconeixen la gestió realitzada per la propietat, amb la propietat i en el moment en 
què es troben aquestes gestions. Prova d’allò és la presentació d’aquesta moció. 
Així m’ho han comunicat a mi esta mateixa setmana passada. Prova d’allò, com dic, 
és la presentació d’esta moció al plenari de l’Ajuntament, i la falta d’interès, com deia 
abans, és patent, perquè un govern, perquè el govern municipal s’ha negat a 
negociar amb la família propietària de la plaça per obtindre la titularitat de la plaça. El 
govern s’ha limitat a dir-li, així m’ho ha manifestat l’advocat de la família i un dels 
hereus, així m’ho ha manifestat, el govern s’ha limitat a dir que la família propietària 
ha de cedir la plaça a canvi de res, la cessió gratuïta. I bé, jo pregunte, si la família 
es nega, com pretén aconseguir la titularitat l’ajuntament? Ha d’arribar..., si no arriba 
a un acord, ha d’anar a l’expropiació? No? No sé, d’alguna forma haurem de 
resoldre la demanda d’uns veïns que, a més, crec que és justa. Mentrestant, els 
veïns estan patint «batxes», falta d’il·luminació, problemes d’arbratge, aparcament, 
mal senyalitzats, falta d’atenció policial, i això sí, l’Ajuntament continua cobrant IBI i 
continua cobrant guals, guals d’una zona que és de titularitat privada. No vaig a dir jo 
que això no passa en altres zones de la ciutat, però aquestes coses s’hauran de 
regularitzar, dic jo, i no anem a negar que açò és una incongruència: en una 
titularitat privada, estar cobrant guals. Bé, doncs, senyors veïns de la Plaça 
Benissaidó, benvinguts a esta moció, crec que és l’oportunitat perquè totes les 
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forces polítiques que estem ací representats ens comprometen, independentment 
del resultat de les pròximes eleccions, a aconseguir la titularitat de la plaça i a 
reurbanitzar-la, a mantenir-la i ordenar-la al gust dels seus usuaris, els veïns de la 
plaça, que és l’únic que demanen. Per descomptat, des del Partit Popular ens 
comprometem, ara mateix, si tenim la responsabilitat de govern, i aspirem a tindre-la, 
a negociar la titularitat de la plaça o, en cas de fracassar en les negociacions, a 
utilitzar tots els mitjans legals que siguen necessaris per a aconseguir la titularitat i, a 
la vegada, la seua millora, reforma i posada en servici. Gràcies.

Sr. Sedano:
Bona nit a tots, als veïns, a les veïnes. Benvinguts. Jo vaig a ser molt breu, perquè, a 
més, també vull... Crec que el regidor que porta el tema també haurà d’explicar 
algunes coses. Jo he sentit, he sentit als veïns, i simplement diria que és una petició 
raonable, moderada, sensata, que és una petició històrica, que no ve de despús-
ahir, açò ja fa anys que els veïns estan reivindicant-ho, que és una realitat molt 
complexa, que no és fàcil. Jo crec que ells..., jo l’altre dia parlava amb ells, a més em 
van parèixer, són gent que conec, molt raonables, i expressaven una cosa que crec 
que necessita una solució i ho expressaven crec que molt bé. Que necessita una 
solució, no és una solució que siga fàcil i, a més, són paraules arreplegades d’ells. 
No és una solució fàcil, la propietat és privada, el que complica encara més açò. És 
veritat que el manteniment no ho és i que allò està..., el que diu la moció, si és que 
és tot veritat, està utilitzant-se perquè aparca qualsevol persona que vulga, està 
utilitzant-se com un espai públic, però que l’assumpte no és fàcil. A mi m’agradaria 
que entre tots fórem capaços de trobar una solució, a més perquè no és un 
problema de despús-ahir. Jo he sigut alcalde també i sé que açò no ve de despús-
ahir i al final el que m’agradaria és que entre tots fórem capaços, en aquest cas, el 
govern municipal, que és el que ha de liderar açò. Que al final cadascú pense el que 
vulga, que aporte el que crega convenient, però que es trobe una solució definitiva a 
un problema complex que pot morir-se ací, any rere any, i que en aquest moments 
és veritat, que la plaça no està en condicions. Per tant, jo vull escoltar també el que 
diu el govern municipal. En les reunions he escoltat els veïns i després diré un poc el 
que pense, però sobretot crec que és un problema local. Ha dit el Sr. Tormo una 
cosa que a vegades se’ns oblida, i quan estem en campanya a vegades s’oblida 
més: la finalitat de qualsevol de nosaltres, començant per l’alcalde i arribant a l’últim 
que va vindre o l'última que va vindre, és escoltar els ciutadans i intentar resoldre els 
problemes, i els problemes no són... El que hem comentat abans, que és gravíssim, 
a mi em pareix gravíssim, del plàstic, del mundial, (...), són problemes, però també 
aquests són problemes d’anar per casa, és a dir, uns veïns que tenen una 
problemàtica històrica heretada, que és culpa del dimoni, que segurament no hi té la 
culpa ningú, però que està damunt la taula i que en aquest moment necessita trobar 
una solució. Tant de bo la solució siga el consens, pactar-ho, tractar-ho, parlar amb 
qui s’haja de parlar. Jo crec que l’Ajuntament sí que ha de fer el que puga i liderar-ho 
i que al final se solucione un problema puntual. Però, clar, és que és un problema 
puntual, dient: «un problema puntual», no, un problema puntual de unos vecinos que 
viven en un lugar concreto de la ciudad y que necesita una solución. I per això crec 
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que estem els 25 ací, es podrà aconseguir o no, però ho haurem d’intentar. Jo crec 
que s’ha de fer un esforç per intentar arribar a un consens en açò.

Sra. Blanes:
Bé, bona vesprada a totes i a tots. Jo també esperaré un poc a escoltar les 
explicacions, encara que el que entenc a priori d’aquesta moció, evidentment, és que 
pense que els veïns tenen tota la raó del món per a vindre i exposar-nos aquests 
problemes, perquè són els que finalment..., els que després estan patint i és que no 
han generat, realment, aquesta situació. Però també entenc, i ara en escoltar-ho o 
corroborarem o no, que clar, quan es construeixen els edificis, l’agent urbanitzador 
és el que està obligat a fer la cessió de les dotacions a l’Ajuntament i, per tant, mai, 
en el moment en què s’acaba, entenc, l’obra de construcció, haurien d’haver sigut 
cedits els espais públics, que són espais públics, que són carrers que estan obligats 
a fer-los, però que no han de quedar en propietat, evidentment, de la constructora. I 
ací és on..., al seu dia... Que, clar que no, ni d’ahir ni de despús-ahir, sinó dels anys 
en què es van construir aquests habitatges, no es va fer de la manera que 
corresponia. Sé que açò passa en altres llocs, que no sé si per canvi de normativa o 
per deixadesa en el seu moment, bé, doncs, hi ha moltes situacions que estan patint 
els veïns, precisament per açò, perquè les constructores d’aquells temps no van 
cedir els espais públics ni les dotacions públiques a l’Ajuntament tal com corresponia 
i ara açò encara s’agreuja i s’incrementa quan ja no són els titulars, sinó que ja són 
hereus d’aquelles empreses. Per tant, crec que els punts d’acord que plantegen els 
veïns, evidentment, són molt raonables perquè, finalment, és que es busque la 
solució sense posar quina és la solució real, perquè pense que és l’Ajuntament el 
que haurà d’explicar-la i el que l’haurà de buscar, però m’agradaria..., això, escoltar 
quins són els tràmits administratius que s’han de fer, perquè entenc que açò no es 
tracta de falta de voluntat sinó, realment, d’un problema administratiu que s’hauria de 
gestionar de la millor manera. 

Sra. Baca:
Hola, bona vesprada a totes i a tots. Bé, doncs en primer lloc, vull dir que..., bé el 
que estava comentant Estefania, també té raó. Fa molts anys les cessions es feien 
un poc d’aquella manera i actualment tenim moltes urbanitzacions en què estem 
trobant-nos eixes faltes, no de documentació, que estem intentant arreglar. En 
primer lloc, m’agradaria manifestar que aquest govern ha sigut conscient des de 
sempre dels diversos problemes que estan donant-se a la placeta Benissaidó. 
Sempre ens hem mostrat partidaris de mitjançar i consensuar per tal de desbloquejar 
la situació, tal com està relatant-se en la moció. Ens hem reunit en diverses 
ocasions, Sr. Tormo, per si no ho sap, abans de llançar acusacions, crec que és 
interessant preguntar directament al govern de les gestions que ha fet. Ens hem 
reunit amb els veïns per a arreplegar les necessitats i les dificultats que es troben a 
la zona i també amb els propietaris, diverses vegades, per traslladar aquestes 
inquietuds, amb la finalitat d’arribar a un acord on es poguera solucionar la dita 
situació. El desenvolupament urbanístic d’aquesta zona es va dur a terme en els 
anys 80 i li són d’aplicació les normes urbanístiques anteriors al pla general del 89. 
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Atés que els propietaris ja van esgotar la totalitat d’aprofitament edificatori i, per tant, 
van obtenir tot el benefici econòmic possible, al planejament urbanístic actual, 
aquest espai es planteja com a ús públic i els propietaris no tenen la possibilitat de 
desenvolupar altres usos. Considerem que la nostra posició és ratificar i defensar el 
dret d’ús públic en benefici de la ciutadania, per damunt dels interessos urbanístics 
de particulars. L’Ajuntament d’Alcoi ja li va traslladar als representants dels 
propietaris, a través de l’Alcalde d’Alcoi, que les opcions eren dos: cedir gratuïtament 
a l’Ajuntament aquesta plaça o mantindre l’ús actual de l’espai públic fent-se càrrec, 
ells, del seu manteniment. Per tant, segons el criteri de l’Ajuntament d’Alcoi, no és 
possible per part dels propietaris el tancament de la plaça a un ús privat, criteri que 
anem a defensar davant de qualsevol actuació per part dels propietaris en aquest 
sentit. Anunciem, des de ja, que el nostre vot serà favorable a la moció presentada 
pels veïns i des d’ací tendim la possibilitat de reunir-nos tant amb els propietaris com 
amb els veïns, per poder donar ja una solució i tancar aquest tema, del qual som 
coneixedors i el veïnat ha patit molt les dificultats i els greuges que estan suposant 
per a la seua vida diària.        

Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. Han sigut curtes, escasses les explicacions, ens haguera 
agradat, almenys, des de Compromís, que hagueren sigut un poc més concretes i 
explicar per què, quan en la moció... Ara ens alegrem molt que el Partit Socialista 
estiga a favor de la moció i vaig a votar a favor, i en aquell moment quan vam 
plantejar el prec, el prec, el deixaren passar sense massa, massa interés. A mi 
m’agradaria plantejar unes qüestions, ja que en les escriptures, dins de les 
escriptures apareix un moment, un punt en concret: «Estos terrenos son propios de 
Don Jose Blanes Pascual y Don Francisco Blanes Santonja, pero estos señores 
tienen el propósito de cederlos al Ayuntamiento de Alcoy». Això apareix en les 
escriptures públiques de... Aleshores açò hauria de tindre alguna força perquè estos 
senyors, els propietaris, puguen cedir..., els espais, tota la superfície a l’Ajuntament 
d’Alcoi. També no és una qüestió..., també ens hauríem de plantejar..., és en la 
dècada dels 80, com bé deia la Sra. Baca, però no és qüestió de depurar 
responsabilitats o buscar culpables en els tècnics o en els polítics, però en aquell 
moment s’hauria d’haver fet alguna cosa des d’ací també. El Sr. Sedano ha 
comentat que ja fa molt de temps que açò està malament, hi ha hagut governs 
anteriors i si eren conscients que estava malament, haurien d’haver començat els 
tràmits corresponents per a fer-se coses. Jo pense que no és una qüestió 
d’utilització política, que s’ha plantejat ací i d’intentar fer..., sinó de la qüestió real de 
solucionar el problema. Com que no  hi ha cap altra possibilitat, Compromís votarà a 
favor de les mocions, pensem que la situació de força que planteja, que plantegen 
els veïns per resoldre és certa, és necessària, els perjudicats són ells i si pensen que 
haurien de tallar-la, almenys pensem, considerem que tenen la raó en eixe aspecte, 
perquè si és un ús públic, que està tancada i ells han de passar, haurien de fer una 
mesura de força de cara a l’Ajuntament per negociar, per poder pressionar davant 
d’este problema, perquè bé que estem cobrant, l’Ajuntament estem cobrant els guals 
que hi ha en els interiors de la plaça, també l’enllumenat públic, jo crec que no està 
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pagant fins ara els veïns. Aleshores, estem tenint un ús mixt i quan als veïns se’ls 
reclama, els veïns reclamen les resolucions als seus problemes, els clots, 
l'enjardinament, el talús que hi ha a la part posterior. Hauríem de donar una solució i 
no esperar, i no esperar, de la forma que estem plantejant-nos, a vore quines són les 
solucions. Si els veïns, els propietaris, perdó, com he dit abans, tenien el propòsit de 
cedir eixos terrens i està en les escriptures, jo crec que els serveis jurídics 
automàticament haurien de passar a jutjar i a forçar la situació perquè els veïns 
tinguen tan prompte com siga possible la resolució del problema. Gràcies.

Sr. Tormo:
Gràcies, Alcalde. A vore, anem a vore. Jo m’he reunit amb les dues parts, no m’he 
reunit amb el govern i, per tant, ací, algú està faltant a la veritat, perquè si l’advocat, 
els advocats estan dient que no s’ha negociat, algú, jo no dic qui, algú..., si els 
advocats diuen que no s’ha negociat, que no s’han pogut posar a negociar, que els 
han dit que directament la cessió gratuïta, directament, no han pogut ni dir res. Si els 
veïns ens diuen la setmana passada i ho diuen també en la moció, que no tenen 
coneixement de com està funcionant, o siga, en quin punt estan estes qüestions, 
doncs no sé, algú, algú no coincideix en el que està dient-se ací, però bé, no vull 
polemitzar en eixe tema perquè al final ens perdem en el debat i jo no vull perdrem, 
jo vull solucionar el problema. I una cosa està clara, l'urbanisme de l'època era el 
que era i, és veritat, el barri de Santa Rosa, sense anar més lluny, es van edificar 
tots els edificis i després es va urbanitzar, i es funcionava així, no és com es 
funciona ara, que abans de fer una edificació s’ha de tenir la urbanització, el sistema 
ha anat millorant i punt. Però, bé, ací, al final, del que es tracta és d'aconseguir la 
titularitat de la plaça i, aleshores, hi ha tres opcions: negociar; no es vol negociar, 
cessió gratuïta, correcte; expropiar. No volem la cessió gratuïta perquè creiem que 
en l'aprofitament del terreny, el propietari ha fet tot el que havia de fer i, per tant, és 
d'ús públic, perfecte. Però si no es vol negociar, no s’obtindrà la titularitat, si no es 
vol expropiar, no s’obtindrà la titularitat. Si creiem que estem en el nostre dret que 
això siga ús públic, l'endemà de tindre la petició dels veïns i haver parlat la primera 
vegada amb els advocats de la família, al jutjat, si hi tenim dret, si ens ho creiem, al 
jutjat, però el que no podem és estar ací, és passar el temps sense obtindre la 
titularitat, perquè a dia de hui, l'Ajuntament ofereix i jo m'hi apunte, l'opció que diu el 
govern, cessió gratuïta, correcte, defensem els interessos de l'Ajuntament, com toca, 
si senyor. Cesión gratuita, i ací ens queden parats, perquè no estan els servicis 
jurídics o els servicis jurídics externs, els de l'Ajuntament o els externs, plantejant 
una demanda per aconseguir la titularitat? És que no ho entenc, no ho entenc, per 
això dic que és una gran torpeza, perquè era tan fàcil com posar-s’hi. Ja vorem quan 
és resol en els jutjats, ja vorem quan es resol, però era tan fàcil com començar la 
gestió en el jutjat, dir-los dins: «senyores açò està en els jutjats, quan es resolga, 
d'ací a dos anys, d'ací a tres anys, tindrem la titularitat de la plaça i l'Ajuntament ja, 
en eixe moment que n’és titular, fa un projecte de reurbanització, de reforma, de 
millora, com crega convenient, i els veïns d'ací a tres, quatre, cinc anys, el temps 
que siga necessari, ho tenen resolt. Però..., no..., és que el propietari no vol la cessió 
gratuïta i en això ens quedem. Des de maig de 2018 fins ara hi ha hagut temps per 
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presentar una demanda, o fer l'acció judicial que s’haguera de fer, però quedar-se 
quietets. Doncs, sí, com diu el Sr. Sedano, deu ser molt difícil, estes coses són molt 
complicades, però mentre no les menegem, seran complicades o eternes. Gràcies.     
  
Sr. Sedano:
Moltes gràcies. Jo crec que hay que (….) yo, és a dir, que toca, la vida té una 
evolució, els problemes maduren i jo crec que els veïns comencen a tindre molt clar 
que açò s'ha allargat, s'ha dilatat en el temps i s’ha de trobar una solució. Jo 
m'alegre, Sra. Baca, que siga per unanimitat, que siga, pràcticament, una declaració 
institucional en què ens impliquem. Jo sé que vosté no té la solució, el que li 
demane, si pot o no solucionar-ho, el temps ho dirà, simplement li demane una cosa 
molt fàcil des de l'oposició, i amb responsabilitat: que ens asseguem amb els veïns, 
que escolten els veïns i que intenten trobar la millor solució possible, que n’estic 
segur, els ho vaig dir l'altre dia als veïns, ací estan, alguns són íntims amics meus..., 
«futboleros», com Antolí i com jo, i els ho deia l'altre dia, és a dir, la solució «fetén», 
segurament, no existeix, i la solució que es pose damunt la taula, estan sentint-me 
els veïns, vull que em vegen, segurament, els veïns que hi ha ací, quan acaben 
trobant una solució, alguns diran que no hi estan d'acord, i és normal, és que trobar 
punts d'encontre sempre és difícil, però que es trobe la millor solució. I el que li 
demane és que s'implique i que ens oblidem que les eleccions són d'ací a un..., dos 
mesos ja, que aprofitem el temps, que s'implique i que intentem, entre tots, trobar 
una solució. I ho torne a dir, si no ho saben vostés, els ho dic jo per l'experiència, no 
hi estaran al 100% d'acord, seguro, però anem a trobar un camí millor que el que hi 
ha, perquè el que hi ha no és del segle XXI, continua sent de 1980. Que si les coses 
es van fer, doncs quan es van fer, doncs bé, eren uns altres temps, però ha arribat el 
temps d'intentar trobar punts de trobada i una solució, si no definitiva, sí puntual, per 
poder millorar la situació dels veïns. Jo amb això em conformaria. Que es negocie, 
que es negocie i que es negocie. 

Sra. Blanes:
Bé, jo partint des d’on ha acabat ara mateix el Sr. Sedano, no entenc que cap ací, 
cap negociació, o siga, una negociació és quan un espera alguna cosa a canvi d'una 
cosa i va seguit d’uns determinats aspectes, però és que ací entenc que no hi ha cap 
negociació per part de..., per part de l'Ajuntament i açò no vol dir, com bé he dit 
abans, que no tinguen tota la raó els veïns a estar reclamant el que..., el que han de 
reclamar. Però, fins i tot, com a ciutadans d'Alcoi, també entendran i hauran 
d’entendre perquè formem part tots d'aquest municipi, que com a ciutadans d'Alcoi i 
no tan sols de la plaça Benissaidó, haurem de demanar i de reclamar els drets que 
tenim, tot Alcoi, que eixa plaça no és d'un propietari privat, sinó que ha de ser del 
municipi d'Alcoi i crec suposar que hi deuen estar tots d'acord en açò. El que vostés 
volen, el seu objectiu és tindre la plaça en condicions, però el temps no és 
incompatible i no ha de ser incompatible amb el fet de reclamar els drets com a 
ciutadans i com a administració pública, que és el fet que quan es fa una obra, la 
cessió dels espais públics ha de ser..., clar que sí, evidentment, senyor..., perdo, Sr. 
Tormo, i vosté ho sap perfectament, una cessió, clar que gratuïta, perquè és 
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l'obligació que té l'agent urbanitzador de cedir aquests espais. Per tant, entenem que 
s’ha de posar una solució a la situació actual de la plaça i que pateixen els veïns, 
com he dit, que no han provocat aquesta situació. No sé si..., nosaltres preguntem o 
proposem de quina manera..., obligant, clar que sí, obligant que es faça eixa cessió. 
Però en el tràmit i en el procés aquest, de quina manera es pot donar solució a la 
situació que estan patint. Entenc que es poden fer obres de manera subsidiària. Si 
es pogueren fer, que s'estudie d'aquesta manera, si es pot, si és possible, que açò 
és fer-les i quan es reclame i quan es tinga la titularitat, se li reclama al propietari o si 
el propietari, finalment, és una empresa privada, però és d'un espai públic, l'espai 
públic ha de mantenir unes condicions optimes. I, per tant, l'Ajuntament, així com 
passa en qualsevol solar o qualsevol altre espai que pot ser és de titularitat privada, 
però no vol dir que es pot fer el que es vulga en eixe espai. Per tant, entenc que 
l'Ajuntament pot obligar a tindre en les condicions òptimes l'espai, i en cas que no, 
doncs obrir expedient sancionador per incompliment del manteniment d'aquest espai 
i, evidentment, que no es pot tancar aquesta plaça. I jo pense que..., això..., bé, 
segur que no l'han tancada perquè saben que això és una mesura de pressió, però 
que, evidentment, no és factible i no és real, perquè, com bé diem, és una via 
pública que per circumstàncies, no es va cedir en el seu moment, és de titularitat 
privada, és via privada i, per tant, ací no és possible més negociació que, finalment, 
siga per vida judicial o siga per via administrativa, i que acabe cedint-se la propietat 
d'aquests espais. Però sí que demanaria que s'estudien eixes possibles mesures, 
siga de manera subsidiària o amb expedients sancionadors i que hi haja les multes 
que corresponguen. Gràcies.  

Sr. Alcalde:
La plaça Benissaidó no va a tancar-se, no va a tancar-se perquè no es pot tancar, 
encara que algú puga utilitzar eixe argument per intentar pressionar, tant els veïns 
com a nosaltres, per intentar traure un rendiment que no correspon. Un negocia 
quan pot negociar, si l'Ajuntament no ha de pagar per un espai que ja és públic, no 
pot negociar pagar un espai que ja és públic. Aleshores la solució és la que estan 
treballant, des de fa temps, que és que els propietaris facen la cessió. Jo m'he reunit 
tres vegades amb els propietaris, la segona vegada va vindre un representant dels 
hereus, dels propietaris, i ens van dir..., en el meu despatx, amb els que he parlat, 
majoritàriament. Queda algun per parlar, però entenem que s'ha de cedir 
gratuïtament a l'Ajuntament, però em queda per parlar amb més propietaris. Ara, 
l'última vegada que van vindre, van vindre amb advocat, i ens van plantejar o una 
permuta o que li pagàrem uns terrenys, uns terrenys pels quals no hem de pagar, i si 
no hem de pagar, tampoc no podem fer una permuta. És cert que eixa plaça, i altres 
zones d'Alcoi, no és l'únic cas, està en una situació d'estes que no ha sigut mai 
pública, perquè han mantingut la titularitat els propietaris que van urbanitzar, però 
actua com a pública i l'Ajuntament venia mantenint-ho, posant guals, posant la llum, i 
fent els treballs de manteniment. Arriba un problema, que les normatives de 
l'Ajuntament han anant canviant també, i actualment per fer qualsevol despesa per 
part de l'Ajuntament, els serveis tècnics de l'Ajuntament, el que primer  demanen és 
la titularitat dels terrenys per poder gastar-te un duro en qualsevol zona i, si no tens 
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la titularitat d'eixos terrenys, no s'autoritza la despesa i no es pot fer el manteniment 
que venia fent-se, d'aquella manera també, perquè tampoc no és que històricament 
s'haja fet un gran manteniment a la plaça Benissaidó, però es feia alguna reparació 
de clots de tant en tant o es mantenia alguna coseta que es trencava. El problema 
arriba quan, ara ja ni tan sols podem fer això, i hi ha hagut requeriments per part de 
l'Ajuntament als propietaris, perquè actuen i alguna actuació mínima han fet, però 
han acabat actuant. A mi no m'agradaria arribar a la via judicial, no per res, perquè 
és la més llarga de totes, perquè anem a un contenciós que dura dos anys, que 
després es recorre, en segona instància, que després acaba i podem estar 5 anys 
discutint açò com solucionar-ho i mentrestant sense solucionar el problema de fons, 
que és la preocupació que ens transmeten els veïns. L'Ajuntament no ha parat de 
treballar i és cert que no era fàcil, perquè, entre altres coses, trobar l'expedient dels 
anys 80, ens ha tocat que algú es posara una bata i se n’anara als magatzems on 
tenim l'arxiu municipal a buscar la carpeta per veure com es va fer eixa urbanització, 
que va començar en els anys 80 i crec que l'últim edifici va ser en 89, que és la part 
de dalt que pega a la Vaguada, allí es va finalitzar tota la urbanització de la zona, i 
vore jurídicament com està. Nosaltres el que volem és mantenir una nova reunió 
amb els propietaris per a traslladar-los que la postura de l'Ajuntament continua sent 
la mateixa, perquè no en pot ser una altra, perquè no podem pagar-los, perquè ells, 
com bé ha dit la regidora, ja han tret tot el benefici que podien traure d'eixa 
urbanització, perquè van esgotar tota l'edificabilitat i, per tant, que a bones o a males 
ho han de cedir a l'Ajuntament. Si no és a les bones, anirem a la via judicial, però, ja 
dic, no és la que a mi m'agradaria, perquè ni és la més ràpida ni és la millor en 
estos..., en estos casos, però l'ajuntament no pot negociar un preu perquè no pot 
pagar per una cosa que no té per què pagar, perquè a nosaltres, com a govern, i tots 
els que estem ací, els 25, ens correspon defensar els interessos legítims de tots els 
que estan hui ací i que ens han presentat una proposició, i la de tots els alcoians; per 
tant, no podem pagar per coses que no ens correspon pagar. Per tant, els passos i 
el moment és eixe, anem a mantenir una nova reunió amb els propietaris per a dir-
los que ho han de cedir i, si no, anirem a la via judicial, i si no estan d'acord i volen 
defensar els seus interessos, perquè al final els propietaris estan defensant també 
els seus interessos i si poden traure un euro que ells pensen que els correspon, 
doncs també intentaran fer-ho legítimament, tinguen raó després o no. Per tant, si no 
hi ha acord, anirem a la via judicial i si hi ha acord, doncs, d'una forma ràpida, 
perquè això sí que és un procés molt ràpid, si hi estan d'acord, podrien cedir i a partir 
d'ací l'Ajuntament podia ordenar, mantenir i fer les inversions necessàries perquè la 
plaça Benissaidó estiga en condicions i puga ser utilitzada de forma òptima i 
adequada per part de tots els veïns. I com que estem tots d'acord amb la moció, bé, 
anem a passar a votació.              

El Ple de la Corporació, per unanimitat dels seus assistents, amb els vots a favor 
dels regidors dels grups polítics PSOE (9), GUANYAR ALCOI (5), CIUDADANOS 
(4), PARTIT POPULAR (4) i COMPROMÍS (3), aprova la moció presentada.

Sr. Alcalde: 
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I en el moment que tinguem qualsevol novetat, sí que els traslladarem, doncs, totes 
les reunions que tinguem i qualsevol canvi que puga haver-hi sobre això, d’acord?. 
Moltes gràcies. Següent punt. Tornem al...

3. INTERVENCIÓ I PRESSUPOSTOS                        
3.1. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2018.

Una vez que ha sido confeccionada la liquidación del Presupuesto Municipal 
de 2017, sobre la que ha recaído acuerdo aprobatorio por Decreto de la Alcaldía nº 
891/2019, de  6 de marzo de  2019; con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el art. 193.4 del R.D. Leg. 2/2004 que aprueba el texto refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, habiéndose entregado a los Grupos Políticos la documentación 
informativa oportuna, se procede a dar cuenta al Ayuntamiento Pleno de este 
expediente, en los siguientes términos:

“De conformidad con lo dispuesto en el art. 191.3 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, y vista la documentación, los informes de la Intervención municipal, 
considerando asimismo que el expediente incorpora los derechos pendientes de cobro y 
obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018, el Resultado Presupuestario, 
los Remanentes de Crédito y el Remanente de Tesorería.

Vistos los informes de la Intervención Municipal emitidos en relación con la liquidación del 
Presupuesto para el ejercicio 2018, referentes al cumplimiento de los principios de 
Estabilidad Presupuestaria, Regla del Gasto y Nivel de Deuda, establecidos en la Ley 
2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación con 
los límites fijados por el Estado para las Entidades Locales para el ejercicio 2018.

Esta Alcaldía RESUELVE:

Primero.- Aprobar la liquidación del Presupuesto Municipal para 2018, en la forma en que ha 
sido rendida y que comprende los documentos señalados en el art. 93  del  R.D. 500/1990,  
cifrándose   el   Resultado  Presupuestario   ajustado  en 1.155.619,87 € y el Remanente de 
Tesorería total  en 16.651.949,20 € siendo el cualificado para gastos generales de 66.564,74 
€. 

Segundo.- De esta liquidación se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno, en la primera sesión 
que se celebre.

Tercero. De igual modo, se dará cuenta en la misma sesión plenaria:

- Informe elaborado por la Interventora Municipal referente a los objetivos de estabilidad 
presupuestaria, Regla del Gasto y Nivel de Deuda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y 
demás normativa de desarrollo.
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- Informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente contrarias a los 
reparos efectuados (art. 15.6 del R.D. 424/2017, de 28 de abril).

- Informe anual con los resultados obtenidos del control de las cuentas a justificar y anticipos 
de caja fina constituídos (art. 27.2 del R.D. 424/2017, de 28 de abril).

- Informe de la Inspección General de Servicios, en relación con lo establecido en la 
Disposición Adicional 16ª del TRLRHL, sobre las Inversiones Financieramente Sostenibles.

Cuarto.- Se remitirán copias auténticas de la liquidación aprobada a la Comunidad 
Autónoma y a la Administración del Estado a través de la Oficina Virtual del Ministerio de 
Hacienda”.

El Pleno de la corporación queda enterado.

3.2. APROVACIÓ D’OPERACIONS PENDENTS D’APLICAR A PRESSUPOST, 
EXP.: 2019/03.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 60.2 del RD. 500/1990, de 20 de abril, se 
propone el reconocimiento de créditos como consecuencia de la realización de 
gastos que se derivan de ejercicios anteriores. Dicha imputación no causa perjuicio 
ni limitación alguna para la realización de las atenciones del ejercicio 2019, con lo 
cual no es necesaria la tramitación de expediente de modificación de crédito según 
indica la Base 22 de Ejecución del Presupuesto. La propuesta pretende dar 
cumplimiento al principio de anualidad presupuestaria, y el principio de devengo 
establecido en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre por la que se aprueba 
la instrucción del modelo normal de contabilidad local,  teniendo en cuenta que 
existe consignación presupuestaria en el Presupuesto Municipal prorrogado para  
2019. Habiendo emitido informe  la Intervención Municipal. 

Visto el informe de la Intervención, así como el dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Gobernación y Régimen Interno, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, 
con los votos favorables de los concejales del grupo PSOE (9) y la abstención de los 
concejales de los grupos GUANYAR ALCOI (5), CIUDADANOS (4), PARTIDO 
POPULAR (4) y COMPROMÍS (3), adopta el siguiente acuerdo:

Reconocer los créditos que se señalan en la siguiente relación, con imputación a las 
partidas presupuestarias correspondientes:

- Relación C/2018/99992, por un importe total de 13.546,12 €, que empieza 
con la operación OPA nº 220180041555, Tercero: EPSILON LEVANTE, S.L. 
y termina con la operación OPA  nº 220180041895, Tercero: METACRIL Y 
HERRAJES,S.L.,  importe: 1.518,03 €.

3.3. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, EXP.: 2019/02.
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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. 

Consta en el expediente el informe de Intervención,.

Visto el informe de la Intervención, así como el dictamen favorable de la 
Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno, el Ayuntamiento Pleno, 
por mayoría, con los votos favorables de los concejales del grupo PSOE (9) y la 
abstención de los concejales de los grupos GUANYAR ALCOI (5), CIUDADANOS 
(4), PARTIDO POPULAR (4) y COMPROMÍS (3), adopta el siguiente acuerdo:

 
Reconocer los créditos que se señalan en las siguientes relaciones, con 

imputación a las partidas presupuestarias correspondientes:

- Relación Q/2019/10001, por un importe total de 47.442,31 €, que 
empieza con la operación ADO nº 920190000779, Tercero: VENTA Y 
DISTRIBUCIÓN DE PESCADOS MARISCOS Y PRECOCINADOS 
JOANPE, S.L., Importe: 293,21 €  y termina con la operación ADO  nº 
920190002353, Tercero: SOCIETAT ANONIMA DE MITJANS DE 
COMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA UNIPERSONAL, 
importe: 55,62 €.

4. TRIBUTS                                           
4.1. Derogació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Prestació Patrimonial de 

Caràcter Públic del Servici de Transport Universitari.

Visto el expediente de referencia y propuesta de la Concejalia de Hacienda de 
derogación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Prestación Patrimonial de Carácter 
Público del Servicio de Transporte Universitario.

 Al amparo de los artículos 127 y 41 a 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, (BOE 59, de 9 de marzo) por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen 
Interno, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos favorables de los concejales del 
grupo PSOE (9), GUANYAR ALCOI (5) y CIUDADANOS (4) y la abstención de los 
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concejales de los grupos PARTIDO POPULAR (4) y COMPROMÍS (3), adopta el siguiente 
acuerdo:

Único: Proceder a añadir a la Ordenanza la Siguiente Disposición Derogatoria

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Se deroga la Ordenanza Reguladora de la Prestación Patrimonial de carácter público 

del servicio de Transporte Universitario desde el día siguiente su publicación en el BOP y 
con efectos retroactivos desde el día en que la Mancomunidad comenzó a prestar el 
servicio.

4.2. Rectificació d'errors materials de l'Ordenança Fiscal Reguladora del Preu Públic 
del Complex Esportiu “Eduardo Latorre".

Visto el expediente de referencia la propuesta de la Concejalia de Hacienda de 
Rectificación de errores materiales de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público 
del Complejo Deportivo “Eduardo Latorre”

Considerando que el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones públicas que establece que “Las 
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus 
actos”.

  
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen 

Interno, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, con los votos favorables de los concejales 
del grupo PSOE (9), GUANYAR ALCOI (5), CIUDADANOS (4), PARTIDO POPULAR (4) y 
COMPROMÍS (3), adopta el siguiente acuerdo:

Único.- Rectificación de error material en acuerdo Plenario de 29 de octubre de 2018 de 
modificación de la Ordenanza “Precio Público del Complejo Deportivo Municipal “Eduardo 
Latorre”

Resultando que en acuerdo Plenario de 29 de octubre de 2018, de modificación de la 
Ordenanza “Precio Público del Complejo Deportivo Municipal “Eduardo Latorre”, se produjo 
un error material en el apartado 3 “Cuotas Trimestrales y Anexo I.

1. El Apartado 3 “Cuotas trimestrales”, quedan redactados en los siguientes términos:

Donde dice:

3. CUOTAS TRIMESTRALES
Los alumnos mayores de 21 años y profesores con Carné Universitario en vigor pueden 
optar a la modalidad de ABONO INDIVIDUAL TRIMESTRAL, que incluye las ventajas 
ofrecidas por el ABONO INDIVIDUAL y les otorga también el derecho a participar en las 
actividades dirigidas que se programan semanalmente de lunes a sábado y siempre de 
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acuerdo a los horarios establecidos: Spinning, Postural concept, Body shape, G.A.P., 
Zumba, Estiramientos (20 minutos), Midball-Metabolic, Inteval-body shape, Abdominales (30 
minutos), STEP, Midball-tono, Aquagym, Aguafitness, Aguarunning y Urbanrunning. Estas 
actividades constituyen la programación referenciada semanalmente y pueden ser objeto de 
anulación y/o incorporación de otras actividades de acuerdo a la disponibilidad de 
instalaciones y profesorado. Cualquier variación será informada en tiempo y forma a los 
usuarios. El precio de la cuota trimestral corresponderá a tres meses consecutivos, siempre 
con el siguiente criterio:

 1º Trimestre enero-febrero-marzo

 2º Trimestre abril-mayo-junio

 3º Trimestre julio-agosto-septiembre

 4º Trimestre octubre-noviembre-diciembre

MODALIDAD PRECIO

Abono alumnos con carné universitario en vigor (según 
anexo I)

75,50 €

Debe decir:

3. CUOTAS TRIMESTRALES
Los alumnos mayores de 21 años pueden optar a la modalidad de ABONO INDIVIDUAL 
TRIMESTRAL, que incluye las ventajas ofrecidas por el ABONO INDIVIDUAL y les otorga 
también el derecho a participar en las actividades dirigidas que se programan semanalmente 
de lunes a sábado y siempre de acuerdo a los horarios establecidos: Spinning, Postural 
concept, Body shape, G.A.P., Zumba, Estiramientos (20 minutos), Midball-Metabolic, Inteval-
body shape, Abdominales (30 minutos), STEP, Midball-tono, Aquagym, Aguafitness, 
Aguarunning y Urbanrunning. Estas actividades constituyen la programación referenciada 
semanalmente y pueden ser objeto de anulación y/o incorporación de otras actividades de 
acuerdo a la disponibilidad de instalaciones y profesorado. Cualquier variación será 
informada en tiempo y forma a los usuarios. El precio de la cuota trimestral corresponderá a 
tres meses consecutivos, siempre con el siguiente criterio:

 1º Trimestre enero-febrero-marzo

 2º Trimestre abril-mayo-junio

 3º Trimestre julio-agosto-septiembre

 4º Trimestre octubre-noviembre-diciembre

MODALIDAD PRECIO

Abono alumnos (según anexo I) 75,50 €

 El Anexo I, debe publicarse en los siguientes términos:

Donde se publicó:
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ANEXO I
Para solicitar la inscripción como abonado y poder acogerse a las diferentes modalidades en 
función de la situación personal (familias numerosas, desempleados, familias 
monoparentales, discapacitados, jubilados, pensionistas o mayores de 64 años), se deberá 
aportar la siguiente documentación:

1º.- Fotocopia compulsada del documento de reconocimiento del derecho a la pensión 
expedido por el órgano competente del Ministerio de Ocupación y Seguridad Social.

2º.- Fotocopia compulsada del certificado acreditativo de la situación de desocupación 
vigente en la fecha de formalización de la inscripción expedido por el Servicio Valenciano de 
Ocupación y Formación (SERVEF). Este documento será requerido debidamente 
actualizado cada periodo trimestral desde la fecha que la persona abonada se hubiera dado 
de alta en la instalación deportiva para hacer usos de los servicios y participar en 
actividades organizadas. 

3º.- Fotocopia compulsada de certificado acreditativo del grado de minusvalía expedido por 
el Centro de Valoración y Orientación de Discapacitados de la Consellería de Bienestar 
Social o del certificado de reconocimiento de la incapacidad permanente total o absoluta 
expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

4º.- Certificado de la Oficina Municipal de Servicio de Información al Ciudadano, donde se 
acredite la inscripción en el Padrón Municipal de la condición de familia monoparental.

5º.- Fotocopia compulsada del título de familia numerosa vigente a la fecha de inicio de la 
actividad.

6º.- Fotocopia compulsada de Nómina o pensión (para poder beneficiarse deberá ser inferior 
a 900€)

8º.- Certificado de la Renta con la no obligación de declarar por ingresos mínimos.

En el caso de que concurran en la misma persona más de una circunstancia o situaciones 
indicadas anteriormente, las reducciones no son acumulables.

9º.- Para alumnos con carné universitario se deberá aportar certificado o documento que 
acredite estar matriculado para cursar estudios en la Universidad en el momento de 
formalizar la inscripción. Para profesores universitarios, certificado, contrato laboral o 
documento que acredite la situación en activo y como docente de la Universidad.

Debe publicarse:

ANEXO I
Para solicitar la inscripción como abonado y poder acogerse a las diferentes modalidades en 
función de la situación personal (familias numerosas, desempleados, familias 
monoparentales, discapacitados, jubilados, pensionistas o mayores de 64 años), se deberá 
aportar la siguiente documentación:

1º.- Fotocopia compulsada del documento de reconocimiento del derecho a la pensión 
expedido por el órgano competente del Ministerio de Ocupación y Seguridad Social.

2º.- Fotocopia compulsada del certificado acreditativo de la situación de desocupación 
vigente en la fecha de formalización de la inscripción expedido por el Servicio Valenciano de 
Ocupación y Formación (SERVEF). Este documento será requerido debidamente 
actualizado cada periodo trimestral desde la fecha que la persona abonada se hubiera dado 
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de alta en la instalación deportiva para hacer usos de los servicios y participar en 
actividades organizadas. 

3º.- Fotocopia compulsada de certificado acreditativo del grado de minusvalía expedido por 
el Centro de Valoración y Orientación de Discapacitados de la Consellería de Bienestar 
Social o del certificado de reconocimiento de la incapacidad permanente total o absoluta 
expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

4º.- Certificado de la Oficina Municipal de Servicio de Información al Ciudadano, donde se 
acredite la inscripción en el Padrón Municipal de la condición de familia monoparental.

5º.- Fotocopia compulsada del título de familia numerosa vigente a la fecha de inicio de la 
actividad.

6º.- Fotocopia compulsada de Nómina o pensión (para poder beneficiarse deberá ser inferior 
a 900€)

8º.- Certificado de la Renta con la no obligación de declarar por ingresos mínimos.

En el caso de que concurran en la misma persona más de una circunstancia o situaciones 
indicadas anteriormente, las reducciones no son acumulables.

9º.- Para alumnos con carné universitario se deberá aportar certificado o documento 
que acredite estar matriculado para cursar estudios en la Universidad en el momento de 
formalizar la inscripción.

5. URBANISME                                         
5.1. Proposta de resolució d'al·legacions i obertura d'un nou període d'informació 

pública de la versió preliminar del Pla General Estructural d'Alcoi, del Catàleg de 
Proteccions Estructural i de la resta de documents exigibles per la normativa 
sectorial, modificats com a conseqüència del tràmit de consultes, informació i 
participació pública. E/ 771.09.00001/13

Dada cuenta del expediente relativo a la revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana de Alcoy y en concreto acerca del Plan General Estructural, y resultando que, 

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 27 de junio de 2016, acordó:

PRIMERO.- Someter la versión preliminar del Plan General Estructural de Alcoy, el 
Estudio Ambiental y Territorial Estratégico, el Estudio de Paisaje, el Catálogo de 
Protecciones Estructural, el Anexo “Acuerdos y compromisos adquiridos para mejora de la 
redacción del Plan General Estructural de Alcoy”, y el resto de documentos exigibles por la 
normativa sectorial, a participación pública y consultas con las administraciones afectadas y 
con las personas interesadas, por un plazo de dos meses, mediante edicto publicado en 
prensa escrita de gran difusión y en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana. 

Durante dicho plazo, que empezará a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del anuncio en el DOCV, el expediente podrá ser examinado por cualquier 
interesado en la Oficina Municipal de Arquitectura y en la dirección electrónica 
http://www.alcoi.org, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinente.
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SEGUNDO.- Incorporar a la documentación que se somete a información pública el 
“Estudios de Riesgos Geológicos en las Partidas de Sant Benet y Els Pagos”, elaborado por 
la Universidad Politécnica de Valencia, cuyas conclusiones se valorarán e incorporarán, en 
su caso, a la versión definitiva del Plan.

TERCERO.- Suspender, durante el plazo máximo de dos años desde la publicación 
del correspondiente anuncio en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, la tramitación y 
el otorgamiento de licencias de nueva edificación, ampliación y rehabilitación integral y las 
de parcelación, en los ámbitos señalados por el equipo redactor del Plan en el plano que se 
adjunta al presente acuerdo, y en concreto:  

Suelos afectados según Planeamiento Vigente (PGOU 1989):

SUNP-4 “Sargento (D2)”

SUNP-4 “Sargento (D3)”

Suelos afectados según Versión Preliminar del Plan General Estructural de Alcoy:

SR-4 “Riquer”

SR-5 “Nou Batoi-1”

SR-6 “Nou Batoi-2”

SR-7 “Sant Benet Residencial”

SR-8 “Serpis”

ST-1 “Terciario Sur

ST-2 “Terciario Revolcat”

ST-3 “Terciario Viaducto”

ST-4 “Terciario Riquer”

SI-1 “Industrial Sur”

SI-2 “Sant Benet Industrial”

SI-3 “Parque empresarial Pagos”

[…/...]”

Segundo.- 

La información pública se realizó mediante Anuncio publicado en el Periódico el 
Nostre, de 20 de agosto y en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, nº 7.865, de 5 de 
septiembre.

Mediante Resolución de la Alcaldía de 21 de octubre de 2016, se acordó prorrogar el 
plazo de participación pública por dos meses más, lo que se publicó en el Diario Información 
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de 26 de octubre y en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, nº 7.906, de 28 de 
octubre.

La documentación completa se pudo examinar por cualquier interesado en la Oficina 
Municipal de Arquitectura y en la dirección electrónica http://www.alcoi.org.

Asimismo, se comunicó dicho trámite a los municipios colindantes, y al Público 
Interesado identificado en el Documento de Referencia, aprobado por la Directora General 
del Medio Natural el 15 de junio de 2009, además de a otras muchas entidades sociales e 
instituciones.

Tercero.-

En el total periodo de información pública se han presentado las sugerencias y 
alegaciones que se relacionan a continuación, según el Certificado emitido por la Secretaria 
General en 13 de marzo del año en curso:

1. D. Juan Bernabeu Balaguer
2. D. Javier Llinares
3. Grup Naus Alcoi, S.A
4. D. Rafael Cantó Sempere - Inmuebles El Serpis, S.L. (6)
5. D. Aarón Faus Arques - Comunidad Propietarios C/ El Camí, 108
6. D. Josep Lull Naya - Comunidad Propietarios edificio El Parque C/ El Camí, 103.
7. Fundación Casa de Espiritualidad y Pastoral Juvenil Baradello de Moya - Mariola)
8. D. Enrique Rodríguez Borja
9. D. Enrique Abad Monllor
10. D. Vicente Jordá Pérez - Botellafil, S.A. y otros
11. Dª Josefa Miró Llopis
12. Dª Pilar Candela Alberola
13. AA.VV Font Roja
14. D. Juan Manuel Erum Pascual (2)
15. D. Jaime Belda Grau
16. Dª Nuria Gonzaga Borrell
17. Dª Gloria Segura Jordá
18. D. Jorge Miró Verdú
19. Dª Natividad, Dª Luisa y Dª Celia Sempere Pérez
20. Dª Clara E. Espí Llopis
21. Dª Josefa Ais Carrión
22. D. Elías Sánchez Bedmar
23. Dª Mª Lirios Espí Llopis
24. Dª Rosa Ana Espí Llorens
25. D. Antonio García Salcedo
26. D. Carlos Blanes Colomina y otros
27. D. Javier Carbonell Pastor y Otros (Herederos de Indalecio Carbonell Llopis).
28. Dª Concepción Doménech Barrachina
29. Dª María Pilar Gisbert Blanes
30. Dª Rosario Oliva López
31. D. Alexandre Cerradelo García - Grup Mpal. Compromís
32. Dª Mónica Pascual -EDIFICIOS y Locales Industriales, Sau
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33. D. Francesc Vicent y D. José Luis Jordá Silvestre
34. D. Fco.Javier Ferri - Montgo Exclusivas, Sl
35. Dª Begoña-Milagros, Dª Mª Reyes y Dª Lourdes Miró Espí
36. D. Jorge Monllor Raduán (2)
37. Dª Milagro Ripoll Blanquer
38. Dª Lucía Monllor Raduán (2)
39. Dª Carmen Olcina Espí (3)
40. Dª Rafael Miró - Grupo Municipal Partido Popular
41. D. Rafael Miró – Presidente del Partido Popular Alcoy
42. Dª Mª Rosa Cantó Juan
43. D. Jorge Monllor Radúan y D. Alfonso Gosalbez Selva
44. Tonat, S.L.
45. Salvem L'Aqüífer del Molinar
46. D. Juan José Moya Salom
47. Guanyar Alcoi
48. Associació Veïns Vall de Polop, Barxell i Baradello
49. Dª Ana Richart Marset
50. Colla Ecologista La Carrasca
51. AA.VV Zona Nord

Cuarto.-

a) Se formularon consultas a las empresas suministradoras de agua, energía 
eléctrica, gas, telefonía y telecomunicaciones y se solicitaron informes a los siguientes 
organismos: 

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje
                                                                   
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural 
Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Urbana 

Epsar (Entitad Pública de Saneamiento de Aguas)

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural 
Dirección General del Agua

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural 
Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
Dirección General de Cultura y Patrimonio 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
Dirección General de Centros y Personal Docente
Servicio de Proyectos y Construcciones Educativas.
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Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

Confederación Hidrográfica del Júcar 

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural 
Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca.                                                                               

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Administrador Infraestructuras Ferroviarias.
Dirección de Patrimonio y Urbanismo - Delegación de las CC.AA. de Valencia y Murcia.

Ministerio de Fomento
Unidad de Carreteras en Alicante

Ministerio de Fomento
Ferrocarriles

Ministerio de Economía y Hacienda
Delegación de Alicante  

Excma. Diputación Provincial de Alicante 
Área de Infraestructuras. Dto. Obras Públicas.
 
Vaersa
Consorcio para el Desarrollo del Plan Zonal de Residuos, Zona 7

b) Se han recibido los siguientes informes: 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.
Subdirección General de Redes y Operadores de Telecomunicaciones

Iberdrola Distribución Eléctrica. Apoyo Zona Alicante

Adif

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Delegación de Economía y Hacienda en Alicante
Sección del patrimonio del Estado

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje
Subdirección General de Ordenación del Territorio y Paisaje (2)
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Epsar. Entidad de Saneamiento de Aguas

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje
Subdirección General de Ordenación del Territorio y Paisaje
Patricova

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Mobilidad

Ayuntamiento de Cocentaina

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
Dirección Territorial de Alicante.

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.
Secretaria Autonómica de Educación e Investigación. 
Servicio de Infraestructuras. 

EIGE, Entidad de Infraestructuras

Ministerio de Fomento
Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana
Unidad de carreteras a Alicante

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
Servei Territorial de Cultura y Deporte de Alicante. (2)

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental

Ministerio para la Transición Ecológica.
Confederación Hidrográfica del Júcar.

Quinto.-

En el marco del proceso de participación pública se han mantenido reuniones con las 
asociaciones de vecinos, tanto de forma individual como colectivas, con los grupos políticos 
municipales y con grupos sin representación en el Consistorio, con la Cámara de Comercio, 
el Consejo Económico y Social y la Colla Ecologista la Carrasca, así como se han celebrado 
jornadas con los colectivos de arquitectos, arquitectos técnicos y abogados de la ciudad. 
Igualmente, se celebró una jornada informativa abierta a entidades y ciudadanos el 14 de 
julio de 2016.

Sexto.-   

Concluido el proceso de consultas e información pública, con fecha 15 de marzo de 
2019, el equipo redactor del Plan ha presentado:
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a) Una propuesta de respuesta a alegaciones en informes de administraciones. 

b) Un informe resumen en el que se describen los cambios realizados en la versión 
preliminar expuesta al público, debidos a la estimación total o parcial de las consideraciones 
expresadas en los informes de las Administraciones Públicas y organismos consultados, así 
como en las alegaciones formuladas.

En este informe, denominado ADENDA N.º 1, se clasifican con carácter general las 
modificaciones realizadas en los siguientes apartados:

I. INTRODUCCIÓN

II. MODIFICACIONES VERSIÓN PRELIMINAR PLAN GENERAL ESTRUCTURAL (PGE)

II.1. MODIFICACIONES EN LOS DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO
II.1.1. ZONAS URBANAS 
II.1.2. ZONAS DE NUEVO DESARROLLO
II.1.3. ZONAS RURALES 
II.1.4. RED PRIMARIA: PARQUE PÚBLICO Y ESPACIOS LIBRES 
II.1.5. RED PRIMARIA DE COMUNICACIONES 
II.1.6. POBLACIÓN MÁXIMA DEL PGE 
II.1.7. EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 
II.1.8. GESTIÓN 
II.1.9. NORMAS URBANÍSTICAS

II.2. MODIFICACIONES ESTUDIOS SECTORIALES DEL PGE

II.2.1. ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO (EATE) 
II.2.2. ESTUDIO DE PAISAJE 
II.2.3. ESTUDIO DE AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO (DPH) 
II.2.4. ESTUDIO DE NECESIDADES DE VIVIENDA 
II.2.5. ESTUDIO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

III. NUEVA DOCUMENTACIÓN GENERADA
 
III.1. ESTUDIO DE TRÁFICO 
III.2. INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO

IV. CONCLUSIÓN

Asimismo, se incorporan como apéndices los documentos técnicos que se ven 
modificados o que se generan ex novo: 

APÉNDICE Nº 1. – ANEXOS DE LA DOCUMENTACIÓN DE PLANEAMIENTO.

APÉNDICE Nº 2. – MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
ESTRATÉGICO.
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APÉNDICE Nº 3. – MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE PAISAJE.

APÉNDICE Nº 4. – MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE AFECCIÓN AL DPH.

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.

APÉNDICE Nº 5. – ESTUDIO DE TRÁFICO.

APÉNDICE Nº 6. – INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO.

De igual modo, por el equipo redactor del Catálogo de Protecciones Estructural se ha 
aportado el día 18 de marzo:

- ESCRITO DE CONTESTACIÓN A INFORMES Y ALEGACIONES.

- CATÁLOGO DE PROTECCIONES ESTRUCTURAL, ADAPTADO A LA CONTESTACIÓN 
DE INFORMES Y ALEGACIONES

 Séptimo.- 

Por el Sr. Arquitecto municipal se ha emitido informe que ratifica y asume los criterios 
y contenidos expresados en la propuesta de los equipos redactores y las modificaciones que 
se introducen en la versión preliminar del Plan General Estructural de Alcoy y del Catálogo 
de Protecciones Estructural, que informa favorablemente.

Igualmente, por el Sr. Director del Museo Arqueológico Municipal se ha emitido 
informe favorable a la propuesta de contestación de informes y alegaciones del equipo 
redactor y a las modificaciones que se introducen en el Catálogo de Protecciones 
Estructural. 

Octavo.- 

Los citados informes de los equipos redactores obrantes en el expediente e 
introducido en la aplicación Mytao, con los Códigos de Verificación: 
12434527433050735165 y 12434530003220460244, respectivamente, se dan aquí por 
reproducido y se incorporarán a la documentación que se exponga al público. 

Asimismo se notificará la respuesta individualizada a cada una de las alegaciones 
presentadas, haciendo constar expresamente que el acuerdo plenario que se adopte en su 
caso, será un acto de trámite, que no determina la imposibilidad de continuar el 
procedimiento, no será definitivo en vía administrativa y contra el mismo no procederá 
recurso alguno.

Noveno.-
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Como se ha indicado, se incorpora como nueva documentación un Informe de 
Impacto de Género.

Entendemos que el mismo no es preceptivo a la luz de la reciente sentencia del 
Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2018 (rec.3781/2017). De la misma se infiere que 
no es de aplicación supletoria a las Comunidades Autónomas la regulación sobre la materia 
establecida por el Estado, en este caso, la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 
en la redacción dada por el artículo 2 d) la Ley 30/2003, de 13 de octubre.

Así las cosas, sólo cabe acudir a la normativa autonómica.
 

En la Comunidad Valenciana, es el DOGV de 31 de diciembre de 2016 donde publica 
la modificación de la Ley 9/2003 de 2 de abril de la Generalitat, para la igualdad entre 
mujeres y hombres, añadiendo un artículo 4 bis en la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la 
Generalitat, para la igualdad entre Mujeres y Hombres. Su entrada en vigor el 1 de enero de 
2017 propició la obligación de incorporar un informe de impacto por razón de género en 
todos los instrumentos de planeamiento. La cuestión a dilucidar es la transitoriedad de esa 
norma.

Tradicionalmente, en el ámbito urbanístico se ha entendido que las innovaciones 
legislativas no tiene carácter retroactivo si se ha producido la aprobación inicial del Plan, con 
su consiguiente comienzo del trámite de información pública. Baste leer la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, en adelante LOTUP. 

Como se ha indicado en los antecedentes, la versión preliminar del Plan General 
Estructural de Alcoy, se sometió a información pública, por lo tanto fue aprobada 
inicialmente, mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 27 de junio de 2016; es más, 
concluyó un primer periodo de dicha información el día 5 de noviembre.

Como es de ver, todo ello antes de la entrada en vigor de la modificación de la Ley 
9/2003. 

De cualquier forma, la aludida sentencia de 10 de diciembre de 2018, establece que, 
“si bien la cláusula de aplicación supletoria del derecho estatal no permite sostener la 
exigencia a las Comunidades Autónomas de un requisito, como es el informe de impacto de 
género, en materia de ordenación urbanística, que no figura previsto en su propia 
legislación, el principio de igualdad de trato es un principio inspirador de la nueva 
concepción del desarrollo urbano, que exige una ordenación adecuada y dirigida, entre otros 
fines, a lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”. El informe que se incorpora al 
expediente, concluye que la ordenación estructural implantada por el PGE, desde la escala 
que este instrumento permite, asume principios propios de la visión de la ciudad desde la 
perspectiva de género, y produce un impacto positivo en las necesidades cotidianas de la 
población y de la diversidad de usos, costumbres y vivencias existentes en el entrono 
urbano de Alcoy.

Décimo.-
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El artículo 53.6 de la LOTUP, establece que si, como consecuencia de informes y 
alegaciones, se pretende introducir cambios sustanciales en la versión preliminar del plan, 
antes de adoptarlos se publicará un anuncio de información pública en el ʺDiari Oficial de la 
Generalitat Valencianaʺ  y en la página web de la administración promotora, acompañado de 
los informes y alegaciones que sustenten la modificación propuesta. En este período de 20 
días, se admitirán, para su examen y consideración, nuevas alegaciones referidas a los 
cambios propuestos; podrán inadmitirse las que reiteren argumentos y redunden en 
aspectos previamente informados.

Undécimo.-

En la resolución municipal de 27 de junio de 2016 se acordó suspender, durante el 
plazo máximo de dos años, la tramitación y el otorgamiento de licencias de nueva 
edificación, ampliación y rehabilitación integral y las de parcelación, en determinados 
ámbitos.

El artículo 65.3 de la LOTUP establece que “finalizado el segundo año de suspensión 
de licencias, esta no podrá reiterarse sobre la misma zona con igual finalidad en un plazo de 
cinco años”. En el expediente que nos ocupa el citado plazo se ha sobrepasado. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la LOTUP, en relación con el 25.3 del 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se considera que deben suspenderse las 
licencias de nueva edificación, ampliación, rehabilitación integral y parcelación y los 
acuerdos aprobatorios de nuevos programas de actuación, en los ámbitos que, por primera 
vez respecto al planeamiento en vigor, han sufrido variaciones como consecuencia de la 
estimación total o parcial de las consideraciones expresadas en los informes de las 
Administraciones Públicas y de las alegaciones formuladas.

Duodécimo.- 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 3, letra d) del Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, resulta preceptiva 
la emisión de informe previo de Secretaría General.

Decimotercero.- 

El órgano competente para resolver este expediente será el Ayuntamiento Pleno de 
conformidad con el art. 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, modificada por el RDL 7/2015, de 30 de octubre, TRLSRH. Asimismo, y al 
amparo de lo dispuesto en el art. 47.2.ll) de la Ley 7/1985, modificado por la Ley 57/2003, el 
acuerdo habrá de ser adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta de miembros 
de la Corporación.

A tenor de lo anterior, de los informes obrantes en el expediente, vista la propuesta 
del Concejal-Delegado de Territorio y Ciudad Inteligente, teniendo en cuenta los textos 
legales citados y demás normativa  concordante de general aplicación, y visto el dictamen 
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favorable de la Comisión Informativa de Dinamización Económica y Gestión Estratégica, el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos favorables de los concejales de los grupos 
municipales PSOE (9), CIUDADANOS (4) y COMPROMÍS (3), y la abstención de los 
concejales de los grupos municipales GUANYAR ALCOI (5) y PARTIDO POPULAR (4) 
acuerda:

PRIMERO.- Resolver las alegaciones y tomar en consideración los informes 
sectoriales presentados durante el trámite de participación pública de la versión preliminar 
del Plan General Estructural de Alcoy y del Catálogo de Protecciones Estructural, según la 
propuesta técnica que se  incorpora al expediente, introduciendo las modificaciones 
estimadas. 

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados la resolución de las alegaciones 
presentadas, adviertiéndoles que siendo un acto de trámite que no determina la 
imposibilidad de continuar el procedimiento y no siendo definitivo en vía administrativa,  no 
procede recurso alguno.

TERCERO.- Someter a información pública la nueva versión preliminar del Plan 
General Estructural de Alcoy, del Catálogo de Protecciones Estructural y del resto de 
documentos exigibles por la normativa sectorial, modificados como consecuencia del trámite 
de consultas, información y participación pública, por un plazo de veinte días, mediante 
edicto publicado en prensa escrita de gran difusión, en el Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

Durante dicho plazo, que empezará a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del anuncio en el DOGV, la documentación podrá ser examinada por cualquier 
interesado en la Oficina Municipal de Arquitectura, en horario de 10:00 a 13:00 horas, de 
lunes a viernes y en la dirección electrónica http://www.alcoi.org.

Se admitirán, para su examen y consideración, nuevas alegaciones referidas a los 
cambios propuestos, pudiendo inadmitirse las que reiteren argumentos y redunden en 
aspectos previamente informados.

CUARTO.- Suspender durante el plazo máximo de dos años, desde la publicación 
del correspondiente anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, la tramitación y 
el otorgamiento de licencias de nueva edificación, ampliación, rehabilitación integral y 
parcelación y los acuerdos aprobatorios de nuevos programas de actuación, en los ámbitos 
que, por primera vez respecto al planeamiento en vigor, han sufrido variaciones como 
consecuencia de la estimación total o parcial de las consideraciones expresadas en los 
informes de las Administraciones Públicas y de las alegaciones formuladas.

Sr. Alcalde: Farà el regidor una breu intervenció inicial, i després iniciem el debat.

Sr. Gomicia: Bona vesprada, senyor alcalde. Bé, la versió preliminar d’este Pla 
General va ser sotmesa el passat 27 de juny de 2016, i aprovada... i publicada en el 
Diari Oficial a principis de setembre i aprovada el 28 d’octubre. 

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Referencia: 3494/2019

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 12433252766263134627 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

A la vista del conjunt de respostes i sol·licituds que hem rebut, doncs ha sigut 
necessari fer una versió, una addenda preliminar, i que, per les raons de canvi, s’ha 
produït un caràcter substancial.

La modificació que té aquesta addenda no suposa un canvi de model territorial 
proposat per este Pla General, més bé ha sigut una confirmació. 

A manera de resum, tot el que comporta este document, puc dir que s’han presentat 
16 informes, informes vol dir informes de departaments públics de l’administració, i 
56 al·legacions. Davant d’això, les modificacions que s’han produït han sigut les 
següents:

 En zones urbanes s’han produït 3 canvis significatius.

 En zones de nou desenvolupament, 7 canvis significatius.

 En zones rurals hem canviat: la Vall de Polop, paisatge protegit del Serpis, el 
perímetre de protecció d’abastiment d’aigua del Molinar i també algun canvi 
en vies pecuàries.

 En la xarxa primària de parcs públics, s’han fet 2 canvis i una consideració. 

 La xarxa primària de comunicacions s’han fet 4 canvis significatius.

Podria dir-se que la part més significativa ha sigut el canvi en la població màxima, 
que s’ha rebaixat. I que les raons, bàsicament, han sigut, primer que res, perquè sí 
que hem tingut una proposta molt forta per part de la ciutadania per a rebaixar eixe 
número. Perquè nosaltres, com a govern, també consideràvem que havia de 
considerar-se esta rebaixada en el nombre d’habitants, i perquè en les diferents 
reunions que hem tingut amb els grups polítics també, no tots però majoritàriament, 
hi havia una vocació de considerar una disminució de càlcul de la població. Per tot 
allò, la reducció més significativa ha sigut en: l’ús residencial de Llometes, Nou Batoi 
i Serpis. 

Una cosa sí que és important dir, i és que la reducció de l’edificabilitat en estos 
terrenys  no marca..., no ha reduït les condicions principals de la resta dels sectors. 
També he de dir que este document també inclou unes al·legacions al catàleg de 
protecció estructural. En concret, han sigut 4 informes i 2 al·legacions. 
Majoritàriament els hi hem inclòs també. A més a més, s’ha canviat el tema de gestió 
i s’ha elaborat un nou Pla d’Ordenació que expressa gràficament els criteris de 
delimitació de les àrees de repartiment.

També, en la norma urbanística s’han actualitzat diverses citacions de legislació 
vigent. Sobretot, en la part de carreteres i ferrocarrils. 

Hem modificat també estudis sectorials en l’addenda: s’ha modificat l’estudi 
ambiental i territorial; s’ha modificat l’estudi de paisatge, en concret la memòria 
d’estudi paisatgístic, les fitxes d’unitat paisatge i l’estudi d’alternatives del sol 
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tecnològic avançat; s’ha fet també un estudi d’afecció al domini públic hidràulic i s’ha 
estudiat el nombre d’habitatges en la taula més alta que a títol informatiu serà de 
4.320; a més a més, s’ha generat una nova documentació, s’ha fet un estudi de 
trànsit i s’ha fet l’informe d’impacte de gent. 

Comptat i debatut, després del procés d’al·legació i incorporació de tota esta 
documentació que acabe de relatar, i de considerar al voltant del 50% de les 
al·legacions que s’han presentat, s’han estimat parcialment o totalment, i algunes 
d’elles s’han derivat al Pla General pormenoritzat, i tindre en compte també totes les 
propostes, els informes dels organismes públics, tenim davant de nosaltres un 
document de consens i que, sobretot, marca un model de ciutat. Un model de ciutat 
compacta que crec que tots assumim enterament i que de segur que és el model de 
futur per a aquesta ciutat.

Ho he dit en la comissió informativa, i vull dir-ho també ací. Vull agrair l’esforç i la 
professionalitat de l’equip redactor, dels equips redactors, i dels tècnics de 
l’Ajuntament que han aconseguit que este document tinga un valor pràctic i un valor 
de futur per a la ciutat. I que de segur marca una visió social i econòmica positiva per 
a la ciutat.

Demanaria hui ací a tots els representants de l’Ajuntament que tinguen altura de 
mires, que hui el fet que, ja s’ha dit per ací, el fet que les eleccions estiguen prop, no 
siga el motiu de votar a favor o en contra d’este document. És un document 
necessari, és un document necessari per a la ciutat. És un document que el món 
empresarial el necessita, que el món social necessita i que els polítics estem obligats 
a considerar.

Vaja per davant també que no estem en la fase d’aprovació, sinó que estem en la 
fase d’exposició pública, i que encara este document permet, mitjançant 
al·legacions, produir algun canvi en el Pla General. En la comissió informativa m’he 
compromés, s’ha compromés el Govern, de poder assumir algun dels punts que, una 
volta rellegit moltes voltes el document, doncs s’ha considerat que, o bé hi ha hagut 
un oblit o bé la nova proposta podia millorar el Pla General. Torne a dir que este Pla 
General és el Pla General que necessita la ciutat. I, per cert, que en este període 
d’al·legacions podem millorar substantivament.

Sr. Alcalde: Iniciem el debat, senyor Ivorra.

Sr. Ivorra: Moltes gràcies, senyor alcalde. Tenim un únic torn o...? 

Sr. Alcalde: No, com sempre.

Sr. Ivorra: Normal.

Sr. Alcalde: Sí, sí, de forma flexible. És un document tan suficientment important per 
a no restringir el temps.
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Sr. Ivorra: A vore, creiem en un model de ciutat compacta. Creiem i defensem la 
ciutat compacta, i és el que hem estat defensant abans en el Govern i des d’abans 
en la legislatura anterior, en l’anterior... I eixe és el nostre model, i amb això és el 
que creiem i això és el que anem a defensar sempre.

No m’agradaria recordar què va passar amb la problemàtica quan es va adjudicar el 
Pla General d’Ordenació Urbana. Quan es va adjudicar, la problemàtica que va 
sorgir. No entraria als problemes de per què va entrar esta empresa; però pensàvem 
que era necessari i era urgent tindre resolt el tema del Pla General d’Ordenació 
Urbana.

Nosaltres hem estudiat les nostres al·legacions. Hem vist el que ens han aprovat i 
què ens han deixat d’aprovar. Però, per exemple, trobem a faltar i pensem que és 
necessària una ampliació del catàleg patrimonial. El catàleg patrimonial es queda 
molt curt. Fins i tot entrem en problemàtiques de la Llei 9/2017, la Llei valenciana del 
patrimoni, que marca els béns de rellevància local. Que, per exemple, la fàbrica del 
Salt, la que hi ha abans d’entrar al túnel, va ser enderrocada fa poc. Tenia la 
xemeneia protegida, teòricament hauria d’estar protegida, i es va tombar i es va 
tombar tot. Fins i tot no apareix en el catàleg, i seria també una fitxa per a, a partir 
d’ací, hauria d’estar incorporada. Malauradament ja no pot estar incorporada en el 
tema. Aleshores, sí que els demanaríem una ampliació del catàleg patrimonial. 

Per exemple, el paisatge urbà, que és una de les figures que marca el document de 
les fitxes. Una àrea, una zona com és la de Rodes, Sol Rayo..., tota la zona del 
metall del centre del barri de Santa Rosa, que estem plantejant com a fàbriques 
modernistes, no té eixa protecció com a paisatge urbà. Aleshores, pensem que 
també hauria d’incorporar-se a aquesta. 

En les fitxes apareixen uns masos sí, però uns altres no. No entenem quina ha sigut 
la fórmula per a uns sí i altres no. Els molins d’aigua, com deia bé, abans en la Llei 
9/2017, els molins d’aigua han d’estar protegits: el de Samper que està al costat de 
la Font dels Patos hauria d’estar protegit per eixa llei, i no hi apareix.

Les construccions de la Guerra Civil, tant... tots els refugis haurien d’estar protegits 
sota el paraigües d’esta llei, fins i tot les marques de guerra. Les marques dels 
bombardejos haurien d’estar protegides, i actualment no ho estan en el catàleg 
patrimonial. 

Aleshores, sí que ens agradaria que totes estes fitxes es pogueren actualitzar.

Respecte de les al·legacions que vam presentar. Nosaltres al·legàvem uns punts 
que eren bàsicament estructurals. Fins i tot alguns ens els han passat a la part del 
detallat. D’eixes 17 propostes (al·legacions) que féiem: ens han aprovat 6, a 4 ens 
han dit que no, 3 estan parcialment aprovades, i 4 han passat al detallat.

Sí que ens agradaria que la primera al·legació que fem, la del Batoi 1, que passara a 
ús terciari. 
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Respecte de l’informe que se’ns fa, s’ha deixat una part, un cantonet, un triangle, 
que es queda fora d’eixa al·legació parcial. Pensem que la fàbrica d’Escrig, i la 
fàbrica que hi ha baix, que són entre el que és la carretera..., és molt fàcil, la 
carretera..., el que era..., la carretera vella de Batoi entre el que és la Via Verda, 
pensem que hauria d’estar catalogat. 

El sector terciari de la zona de Santa Rosa, hi apareixia, i pensem que hauria de 
tindre uns serveis d’ús públic, que defensem l’ús de serveis esportius per al barri de 
Santa Rosa, que hauria d’estar definit en eixa zona. I que ens han dit que no.

Un via d’accés a la carretera del Molinar des del que és l’accés sud de la ciutat, 
hauria d’estar la connexió per a donar-li servei al barri de la Zona Alta de la ciutat, 
concretament. I al pàrquing, a la zona d’estacionament dissuasiu que està generat 
en el Pla General d’Ordenació Urbana, que està al costat de les fàbriques del 
Molinar, i que, per descomptat, l’abocador d'inerts pensem que, mediambientalment i 
paisatgísticament, dotar la zona de la Font del Regadiu com a abocador d’inerts, 
pensem que no és la més apropiada.

Nosaltres, ho dic en esta primera intervenció, si els sembla. Pensem que amb el que 
ens han aprovat actualment, el nostre vot seria abstenció. Sí que els donem la 
possibilitat que en estos punts que els he marcat, com que ens han dit que no, que 
pogueren canviar a sí, i en el que ens han dit «parcialment», que eixa modificació 
parcial que ens han plantejat, poguera actualitzar-se al que nosaltres havíem 
al·legat, i passaríem a tindre pràcticament totes les al·legacions acceptades. En cas 
que ens accepten estes al·legacions, estes modificacions que els he plantejat, els 
puc donar el document, el nostre vot podria ser positiu, sempre que eixos punts de 
les 17 al·legacions passaren a ser positius. Gràcies.

Sr. Miró: Gracias alcalde y muy buenas tardes a todos.

Con carácter previo me voy a referir a unas palabras del señor Gomicia, porque yo 
creo que son de suficiente importancia para dejar claro este debate. No somos 
todos, como usted dice, este modelo de ciudad. Me genera cierta impotencia que 
después de tanto tiempo todavía no sepa que nuestro modelo de ciudad no es el 
que ustedes están proponiendo en este documento. ¡Mire!, me voy a referir también 
a otras palabras suyas: a la altura de miras. Altura de miras es lo que nosotros 
hubiésemos querido en este documento. Es ir a máximos. Lo hemos comentado 
esta tarde mismo, en la comisión. Nosotros lo que queremos en este documento es 
ser ambiciosos. Es tener una proyección, es tener por lo menos unos objetivos y, 
después, seremos capaces de cumplirlos o no, pero ir a máximo. Tener altura de 
miras, pero de cara a que nuestro futuro sea mucho más competitivo. Por tanto, de 
entrada, manifestar esa disparidad de opiniones.

Voy a empezar mi intervención, para ver si soy capaz de clarificar esto que acabo de 
decir, utilizando una frase de Jorge Valdano. Jorge Valdano dice, y lo repite en 
muchas ocasiones: «El fútbol es un estado de ánimo». Pues mire, aplicado al 
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urbanismo, un Plan General demuestra el estado de ánimo de una ciudad. Y yo creo 
que en eso estamos de acuerdo.

Y para describir la opinión que al Partido Popular le merece el documento que hoy 
se trae a este Pleno, voy a utilizar mucho el debate que ya se utilizó hace, 
aproximadamente tres años, cuando se inició la aprobación inicial de la exposición al 
público. Estamos hablando del Pleno de 27 de junio de 2016. Cuando el Partido 
Popular calificaba este documento de mediocre, poco ambicioso…, eso está en el 
acta que se aprobó, y que no aportaban nada nuevo a la ciudad. Y, como el propio 
documento, de acuerdo a sus compromisos que aportaban ustedes, que aportaba el 
Gobierno, manifestaban que ponían por delante el modelo de ciudad consolidada, 
frente al modelo de ciudad desarrollista. O dicho de otra manera, estaban 
reconociendo que el desarrollo de nuestra ciudad, ya estaba agotado. Pues bien, 
después del análisis de las alegaciones que se han tramitado durante estos tres 
años, no solo es que no se ha aumentado estas previsiones, como pedía el Partido 
Popular, sino que se han reducido, tanto en habitantes como en metros de suelo 
industrial. Y aquí es donde nuestro modelo de ciudad, están completamente 
confrontados. No poco, completamente. Así lo reconocía el propio alcalde en el 
Pleno de 2016, remitiéndome otra vez al acta, cuando decía que los modelos del PP 
y del PSOE son completamente diferentes. Luego no podemos ahora decir que 
estamos todos de acuerdo. Son completamente diferentes, lo dice el alcalde y lo 
digo yo. Son dos modelos que por ideología, por proyecto de ciudad, son 
completamente diferentes.

Y claro, con estas premisas es evidente que el Partido Popular no puede votar a 
favor de este documento que se presenta. Ya manifestamos en 2016 las personas 
del Partido Popular, y yo quiero que quede claro, no queremos ser cómplices y 
partícipes del fin de Alcoy como ciudad industrial. Y me explico, porque con los 
escasos 400.000 m² de suelo industrial que se prevén como posible crecimiento 
para las próximas décadas, difícilmente podremos ser competitivos con el resto de 
poblaciones similares a la nuestra, que tienen un marcado carácter industrial. Voy a 
poner solo dos ejemplos para justificar esto que estoy diciendo: Con estos 400.000 
m² que se proponen, mal contados, siempre digo mal contados, porque todos somos 
conscientes de las dificultades orográficas que presentan tanto Pagos como 
Polígono Sur, y también el coste de urbanización que eso supondrá, con lo cual, 
pues no será demasiado competitivo. Pero bueno, con esos 400.000 m² que 
ponemos a disposición, ¿qué haremos si se nos presentan una empresa, por poner 
un ejemplo que todos conocemos, como Actiu de Castalla?, se dirige el alcalde que 
en ese momento esté gobernando la ciudad y le diga: «Mire, quiero 50.000 m² de 
calidad, llanos, donde yo pueda instalar todo mi grupo de empresas». ¿Qué le 
diremos a esa empresa si viene? El Partido Popular quiere que vengan ese tipo de 
empresas, tanto locales como externas. Yo creo que a la ciudadanía le tenéis que 
decir claramente qué haremos cuando eso se produzca. Que la ciudadanía sepa, y 
esa es la opinión del Partido Popular, que estamos renunciando a que una empresa 
de esas características se instale en nuestra ciudad. Porque con el suelo que acabo 
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de decir, de Pagos y de la Zona Sur, es materialmente imposible que eso se 
produzca.

El segundo ejemplo. La población de Ibi. La utilizo mucho también. Se recurre 
mucho a la fórmula polinómica que establece los parámetros de crecimiento de una 
ciudad, y yo les hago una pregunta: ¿Cómo lo está haciendo la población de Ibi para 
estar gestionando en estos momentos, con la Conselleria, una ampliación de 
1.000.000 de m² que, sumados a los que ya tienen consolidados, dará una suma 
total del 4.000.000 de m²? ¿Cómo una población de 20.000 habitantes es capaz de 
disponer de 4.000.000 cumpliendo esa fórmula polinómica a la que tanto hacen 
mención? ¿Qué tiene Ibi que no tenga Alcoy? ¿Es que la fórmula que aplican ellos 
es distinta a la nuestra? ¿Cómo puede ser que Ibi tenga 4.000.000 y Alcoy dos? 

Y miren… voy terminando. Lo hemos puesto muy fácil para conseguir el apoyo del 
Partit Popular. Presentamos dieciséis propuestas en el período previo, de las cuales 
algunas se aceptaron, otras se pospusieron al Plan pormenorizado; pero 
alegaciones hemos presentado una. Una alegación hemos presentado. Solo una. 
Que fácil lo hemos puesto. Únicamente, que se dispusiera en la zona que fuese, la 
Canal, Polop, la que fuese, una previsión, una bolsa a futuro, de aproximadamente 
2.000.000 de m². Eso es lo único que pedíamos. Aproximadamente 2.000.000, uno 
más o menos. 

Miren, el resumen que nosotros obtenemos es que ustedes no creen en una ciudad 
industrial competitiva. Una ciudad industrial competitiva como la que nosotros 
queremos. En la que se puedan instalar empresas de 200 trabajadores que facturen 
por encima de los 50 millones de euros. Para que nos entendamos qué es lo que el 
Partido Popular quiere. Eso es lo que el Partido Popular quiere. Pero es que, ni tan 
siquiera tenemos un estudio de demanda que determine los metros que necesitan 
los empresarios locales, en las próximas décadas. Y claro, la prueba de que ustedes 
no tienen la conciencia tranquila, es que la zona de la Canal la dejan como suelo no 
urbanizable común.

Señor Gomicia, recojo también unas palabras suyas en el Pleno de 2016, cuando 
usted decía que las cosas son, o blancas o negras. Pues bien, aplicando sus 
palabras a este caso. Sí ustedes tuvieran las ideas claras, una de dos, o le 
aumentarían la protección para convertirlo en suelo no urbanizable protegido, o se la 
quitarían del todo para convertirlo en suelo industrial. Como decía usted, «o blanc o 
negre».

Por tanto, el hecho de que lo hayan dejado en tierra de nadie, como suelo no 
urbanizado común, demuestra que ustedes no saben que la oferta de suelo 
industrial que se plantean es totalmente insuficiente. Pero les falta valentía para 
afrontar esas situaciones y, por lo menos, intentarlo. Es lo que decía en la comisión, 
por lo menos intentarlo. Vamos a proponerlo a otras administraciones que se genere 
esa bolsa de un millón de metros cuadrados, un millón y medio, dos, para ver que 
nos dicen las administraciones. Es que ni siquiera lo intentan.
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En la segunda intervención continuaré dando los argumentos.

Sr. Antolí: Buenas noches a todos los asistentes, gracias señor alcalde.

En Ciudadanos no vamos a poner palos a ruedas porque la ciudad lleva más de 
treinta años con el mismo Plan General. La ciudad necesita un nuevo Plan General 
urgentemente. Los empresarios, los comerciantes, los vecinos, los promotores, 
sobretodo los locales, necesitan saber a qué atenerse urbanísticamente, hacía 
dónde va el futuro de la ciudad y cual es la orientación y ordenación urbanística 
prevista en las próximas décadas.

En primer lugar queremos hacer hincapié, que éste no es el Plan General de 
Ciudadanos, ya que no coincidimos en la idea de ciudad compacta per se que 
ustedes venden como panacea y remedio a todos los males. Y, además, creemos 
que esta idea constriñe y mucho el futuro urbanístico de la ciudad.

Pensamos además, que el proyecto de Alcoinnova no se ha tratado con todo el celo, 
apoyo y cariño que se merece. Señor Gomicia, se lo digo tal como lo siento.

También tenemos evidentes diferencias sobre determinados puntos de vista, que 
difieren susceptiblemente del enfoque que ha dado el Gobierno Municipal al Plan 
General que está sobre la mesa. 

Por otra parte, reconocemos que no todo es negativo en este plan. Y es cierto que el 
Gobierno ha asumido gran parte de nuestras propuestas puntuales, y las ha hecho 
valer en este nuevo documento urbanístico. 

También queremos manifestar abiertamente, que el señor Gomicia se ha reunido 
con nosotros cuantas veces ha sido necesario para escuchar sugerencias y 
aportaciones. En algunas hemos llegado a acuerdos, y en otras no; pero siempre ha 
estado abierto al diálogo. Señor Gomicia, por eso se lo agradecemos.

Respecto a la zona del Trencacaps, consideramos oportuna la modificación que 
hace compatible el uso residencial con el terciario, en una de las pocas zonas de 
expansión futura de la ciudad. Recordar que en este punto, casi todos estuvimos de 
acuerdo en que se evitara la futura instalación de grandes superficies. Algo lógico 
para no saturar más comercialmente una nueva zona que debe tener un perfil 
distinto.

Respecto a la conexión urbana de Cotes Baixes con Serelles, nos parece oportuno 
la modificación que convierte en residencial, el pequeño nexo triangular entre ambas 
zonas. Lo cual permite cierta continuidad urbanística.

Por lo que se refiere al acceso al puente Francisco Aura desde el Revolcat, nos 
parece oportuno que se estudie una conexión que evite las actuales curvas, 
realizando un nuevo vial por la parte interior de la actual carretera, y se mejora así, 
considerablemente, el acceso desde la autovía. Así como también se podrá mejorar 
considerablemente el acceso al hospital Virgen de los Lirios.
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En la Rambla Baixa, hemos conseguido que se incrementen los usos, tanto 
deportivos como en viviendas rurales, alojamientos turísticos, zonas recreativas y de 
otra índole: como almacenes agrícolas, ganaderos,… Es decir, con este cambio de 
usos, permitir que se abra una puerta a la esperanza de recobrar una zona preciosa, 
y que no sea simplemente una zona verde sin ningún posible uso, como el que se 
asume con esta racional transformación, e incorporación de futuros usos.

Lo que no nos ha quedado nada claro, es el futuro trazado que debe unir 
imperativamente en un futuro, el barrio del Viaducto con el polígono de Cotes 
Baixes, por su parte más baja. Esta conexión cobra hoy más fuerza tras dar luz 
verde al cambio de uso de la Rambla Baixa, que, como he mencionado 
anteriormente, tendrá usos tanto deportivos, recreativos, como alojamientos rurales 
y turísticos.

Es precisamente por todo lo expuesto, por lo que consideramos que esta conexión 
Viaducto-Cotes Baixes nos parece sumamente importante, ya que además de dar 
servicios a la zona de la Rambla Baixa, también puede dar un servicio sumamente 
importante al propio polígono Cotes Baixes. 

Respecto a las conexiones y al tráfico, queremos recordar que hace veinte años uno 
de los problemas más importantes, en opinión de los alcoyanos, era el tráfico de la 
ciudad. Hoy, con el vial abierto en el rio que absorbe tráfico, el puente Francisco 
Aura y el vial que transcurre desde el puente José Luis González hasta Isabel la 
Católica, Alcoy se ha convertido en una ciudad con un tráfico bastante razonable. De 
ahí que hagamos tanto hincapié en la necesidad de esta conexión entre el polígono 
Cotes Baixes y el Viaducto. Porque puede ser una vía más para descongestionar 
tráfico y hacer que la parte baja del polígono deje de estar incomunicada. Gracias, 
ya continuaremos después.

Sra. Blanes: Bé, moltes gràcies.

Bé, jo també és cert que vull agrair, sobretot a l’equip redactor que, amb mi, 
personalment, han tingut molta paciència; perquè nosaltres no els hem presentat 
una al·legació, sinó que els n’hem presentat moltes.

I, sí que és cert que creiem que, en gran mesura, doncs s’ha fet un esforç d’incloure-
ho o almenys explicar-nos per què es podien o no incloure. Perquè, de vegades, els 
que no som tècnics en la matèria i especialistes en la matèria, no sabem com 
explicar-ho de forma tècnica, però crec que, finalment, es pot arribar a un enteniment 
quan s’expliquen les idees.

Nosaltres, pel que a les coses que sí que valorem positivament de les modificacions 
que s’han fet en aquest Pla General, en l’Estructural. Bé, de fet, compartim a priori el 
criteri general del que és la ciutat compacta; encara que amb algunes de les 
actuacions que es plantejaven, sobretot al principi d’aquest Pla General, no créiem 
que complíem amb aquests requisits de ciutat compacta, com puga ser el tema 
d’Alcoinnova, que sabem que estava aprovat. Però nosaltres, des de sempre, hem 

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Referencia: 3494/2019

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 12433252766263134627 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

intentat o hem defensat que no es plasmara en aquest Pla General Estructural. 
Finalment, encara que no s’ha eliminat definitivament, encara que en el seu moment 
es mencionava que havia d’aparéixer perquè estava aprovat; en este moment 
entenem que ha de desaparèixer perquè està anul·lat, encara que siga possible 
recurs a la sentència. Però, ara com ara, realment pensem que està anul·lat. Però 
bé, entenem aquesta mesura transitòria, i pensem que és un gran avanç i nosaltres, 
doncs això, ho valorem molt positivament, perquè sí que ens preocupava molt quina 
seria la situació que quedaria en aquest espai. Un espai que sabem que ja ha tingut 
moltes temptatives d’agressions mediambientals sobre aquesta zona. En el passat i, 
ara mateix, en el present, amb aquest projecte. I sí que pensem que hauria de 
quedar molt clarament, què anava a ocórrer quan aquesta sentència ja siga ferma i 
quede anul·lada definitivament l’actuació territorial estratègica.

És cert que a nosaltres ens agradaria que estiguera protegit, i no fóra tan sols sòl 
comú. I, sobretot, pel que fa un moment estàvem comentant, i fins i tot en la 
comissió informativa per part dels tècnics, perquè, bé, doncs, es creen unes 
situacions un poc d’incertesa quan, per exemple, ara com ara, s’ha anul·lat la 
normativa de LIC i CEPA i, a hui en dia, bé, doncs no té eixa protecció que hauria de 
tindre. És cert que, com bé comentava el tècnic, açò no canvia el Planejament 
Urbanístic de la ciutat; però sí que, bé, amb eixe grau de protecció per part del 
nostre planejament, doncs pensem que dóna eixa seguretat de protecció a l’espai. 
De tota manera, hi ha una part que sí que és comuna, i una altra part que és 
protegida i, per tant, bé, doncs, no arriba a les nostres expectatives; però entenem 
que s’ha fet un canvi substancial.

Després, el tema de la baixada d’habitants. No és que nosaltres no aspirem que 
Alcoi cresca en població o en economia i en tot, igual que tots i totes les que estem 
ací. Però, sí que pensem també que s’ha de ser realistes i que s’ha de ser..., bé, 
ajustar-se més a la realitat que tenim i als estudis que estan indicant eixe 
creixement. Entenem que un horitzó de 70.000 habitants, que queda molt lluny del 
que tenim actualment, doncs dóna un marge suficient per a un creixement important 
de població. I més tenint en compte que aquest planejament no hauria de durar els 
anys que ens ha durat el que tenim en vigor actualment; sinó que hauria de ser 
renovat tal com es marca, en un període molt més curt. Per tant, amb vint, vint-i-cinc 
anys de validesa d’aquest Pla General, bé, doncs es pot modificar en cas que el 
creixement aquest haja sigut..., el que tots desitjaríem. Però, ara per ara, creiem que 
aquest és més realista. Que, d’alguna manera ens garantix més açò de la ciutat 
compacta quan els nous creixements van adaptant-se a les necessitats, i no es 
posen uns creixements que poden ser irreals. 

Una altra zona important per a nosaltres. El tema de Polop. Que sí que ens 
preocupava moltíssim en un primer moment, quan se’ns van plantejar les 
modificacions que s’havien fet. Bé, podíem entendre que s’havia ajustat un poc al 
que són la realitat de la zona, i no partint d’un costat de la carretera és una tipologia i 
a l’altra no. Però, finalment, el que havia quedat, sobretot a la part de Font Roja, sí 
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que quedava menys protegit del que estava actualment. I, per tant, açò era una 
preocupació que teníem, ho vam traslladar i, finalment, doncs bé, ha sigut modificat. 

Després, el tema de les zones de repartiment al qual li hem pegat moltíssimes 
voltes. El que hem plantejat algunes coses que..., bé, intentàvem posar la lògica d’un 
ciutadà del carrer. Però no sempre encaixàvem en el que és la normativa i la legalitat 
vigent. ―Puc continuar, encara que després ho faça més curt?― Per tant, bé, 
doncs, sí que hem plantejat moltes idees. Finalment algunes no encaixaven, però 
crec que sí que..., bé..., s’ha reconegut, no?, i s’ha demostrat que realment no 
estava clar, tal com es plasmava en un primer moment. I, per tant, bé, doncs s’ha fet 
un nou plànol de zones de repartiment, al qual ara podem tindre accés, i abans no el 
teníem. També, moltes de les zones han passat al pormenoritzat, fet que entenem 
que tenia més lògica. Zones molt petites d’equipaments en l’interior de les zones 
residencials que no enteníem massa bé per què estaven com a estructurals; per 
tant, doncs això, també ho valorem molt positivament.

L’eliminació de la part de Llometes, que no veiem que tinguera cap lògica amb la 
quantitat de... bé, la instal·lació d’alta tensió que passa per damunt. Bé, doncs, 
també entenem que s’haja llevat, és un bon pas. 

I després, quant al catàleg de protecció. El catàleg pensem que s’ha ampliat amb 
alguns dels elements que tots i totes les alcoianes, bé, doncs enteníem o podíem 
entendre que eren fonamentals que estigueren en aquest catàleg estructural, 
perquè, edificis com l’edifici del Pavo, o del Círcul industrial, o Cadisenyo o 
moltíssims altres llocs havien quedat fora de l’estructural, i nosaltres, precisament 
per ser de titularitat privada, enteníem que havien de tindre aquesta protecció, 
perquè pot passar de tot amb qualsevol administració pública, però l’administració 
pública sí que disposa dels seus tècnics que, a priori o en principi, hem d’entendre 
que tots han de vetlar per mantindre els edificis públics en condicions, els protegits. 
Però, quan passa al sector privat, si no tenim eixa protecció, doncs bé, queda un poc 
a la voluntarietat del propietari. Pensem que no podem córrer eixe risc, sobretot amb 
uns valors tan importants com tenim a la nostra ciutat.

I bé, dit tot açò, pense que sí que queden moltes coses que per a nosaltres són 
punts fonamentals, que no han sigut arreplegats i, per això, bé, doncs ens preocupa i 
ens queda un poc..., bé, la incertesa que vagen o no vagen a fer-se en un futur.

Hem plantejat, com bé s’ha fet, que l’estudi EVREN, com sí que s’ha pogut 
arreplegar, siga realment el que marque el perímetre de protecció de l’aqüífer. 
Perquè aplicar de vegades normatives genèriques està bé quan no es té cap altre 
document. Que, si des del punt del Molinar es fa un cercle de protecció de 300 
metres, bé, doncs per a donar una idea o una protecció relativa; però, evidentment, 
tenint un document com el d’aquest estudi en què sí que ja marca més concretament 
i molt, pensem que molt ben fet, era on està..., el vertader risc de contaminació de 
l’aqüífer, doncs valorem molt positivament que açò s’haja portat endavant. Però, com 
bé hem traslladat al regidor de l’àrea, com a l’equip, pensem que hi ha altres zones 
de protecció d’altres rangs, com puga ser la zona 2 i també estan en este estudi i, 
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encara que no siguen..., bé, tan prioritàries, sí que pensem que per a donar-li 
naturalesa de normativa, es podrien incloure en aquest document, i creiem que seria 
molt important.

Després hi ha zones, les zones verdes, per a nosaltres és un punt molt conflictiu, 
que entenem que no està ben estudiat, d’una forma correcta, al Pla General, perquè 
es contemplen els barrancs com a zones verdes. Se’ns ha estat explicant que el que 
es vol és mantindre com a zones lliures d’edificació; però els barrancs per ells 
mateixos ja tenen una protecció. Els barrancs, ja són zones lliures d’edificabilitat. Per 
tant, no cal fer-los com a zones verdes perquè no s’edifique, perquè no es pot 
edificar en ells. Tenen ja eixa protecció pel fet de ser barrancs. I, sobretot, per una 
cosa molt clara. Perquè tenim una sentència en el tema de..., ja hi ha jurisprudència 
en altres llocs, però és que ací, en el nostre municipi, tenim una sentència en el tema 
de Serelles, en la qual invalidava les zones verdes en els barrancs. No es podien 
comptabilitzar com a zones verdes.

Bé, els tècnics ens han comentat que, de tota manera, fins i tot llevant aquestes 
zones, compliríem amb els mínims que ens marca la normativa; però nosaltres 
entenem que si complim, doncs eliminem-les com a zones verdes, perquè no 
pensem que es puguen considerar com a zones verdes. Que han de tindre altres 
característiques, com que poden ser d’ús i per a gaudir els ciutadans, i han de ser 
accessibles, i han de ser transitables. Per tant, molts dels barrancs, evidentment, no 
complixen aquestes expectatives.

Zona residencial del carrer Calderón. Bé, aquesta zona baixa que sí que s’ha 
eliminat en gran part pels informes tècnics de les conselleries que així ho han dit; 
però nosaltres pensem que, així i tot, la zona que ha quedat, doncs per a nosaltres 
hauria de ser eliminada com a zona residencial.

El famós carrer Pare Poveda, que hem dit i repetit moltíssimes vegades, que 
pensem que no..., la prolongació fins a Juan Gil- Albert no hauria de ser estructural, 
perquè sent estructural, evidentment, es limita que la zona tota, quan es fa tota la 
zona d’actuació de la plaça Al-Azraq, ja tenim condicionat aquest carrer i, a més, el 
que repercutix que siga estructural. Per tant, ho hem dit, ens han dit diverses 
vegades que sí, però finalment, doncs, hui en dia es manté.

Després, quant al tema de l’ús terciari, que molt bé el senyor Antolí ha arreplegat de 
la comissió informativa, perquè allí ho hem comentat. Bé, nosaltres sí que 
considerem que l’ús terciari, únic i exclusivament en esta zona, doncs pot marcar 
una frontera o una forma d’aïllar el que és la zona residencial del que seria el futur 
Bulevard i, per tant, nosaltres sí que demanaríem que açò fóra, que tinguera un altre 
ús compatible amb residencial o amb altres activitats.

Rotonda del Collao. Està en carrer Ribera Montes. Una rotonda que entenem que no 
té massa sentit perquè, a més, no queda ni al final del bulevard ni es..., alguna cosa 
així, a l’altura de la que està feta del Collao, però al carrer de dalt, i no ho entenem 
massa bé..., sobretot com a xarxa estructural. 
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I vaig acabant amb el tema de les proteccions per tipologies en el catàleg. Nosaltres 
enteníem que hi havia unes certes tipologies, un poc en la línia també del que ha 
comentat el senyor Ivorra d’edificis, com d’arquitectura modernista, habitatges 
obrers, masos. Per què uns masos sí, altres no. Nosaltres enteníem que una mínima 
protecció genèrica hauria d’existir, i després ja que s’estudie al detall quin és el que 
necessita o no eixa protecció. Bé, ens han comentat en la reunió prèvia que açò el 
que s’hauria de fer realment seria un pla de protecció. Doncs nosaltres, emplacem o 
demanem que eixe pla de protecció es puga fer. Que si no entra dins d’aquells 
documents, sí que creiem que és molt interessant que es puga fer perquè abans que 
es faça qualsevol actuació en alguna tipologia d’infraestructures com aquestes, 
doncs, bé, que es requerisquen una sèrie d’informes que garantisquen que no va a 
destruir-se patrimoni. I de moment ho deixem ací, moltes gràcies.

Sr. Gomicia: Bé, vaig a relatar... A vore, ja ho he dit, no? I el compromís nostre és el 
de millorar en tot, moltes de les coses que hui s’han contat. 

A, vore, respecte del catàleg, i conteste a alguns. Sí que és cert que és l’últim 
document que va vindre, i quasi tots o tots heu comentat alguna cosa. I el 
compromís que jo hui puc dir-vos és: asseure’s amb l’equip redactor la setmana que 
ve o l’altra i treballar eixe document. Jo sóc el primer també que vaig tindre el 
document quasi com vosaltres. Per tant, estic ací en la mateixa situació. Per tant, 
com jo tampoc no estic convençut de tot el que estic dient, convocaré una reunió, no 
sé si la setmana que ve o la següent, per a tractar el tema del catàleg i que cadascú 
puga opinar de tot el que hi ha allí. Hui en la reunió, el redactor ha dit tot el que ell ha 
considerat, però bé, també ha dit que podia considerar-se alguna cosa més.

Respecte de la proposta de Compromís de Rodes. Nosaltres, la idea és molt bona 
perquè ja en estos moments intentem que tota l’àrea al voltant de Rodes, doncs 
siga..., que es mantinga eixe estil que va ser també industrial, el fort de la ciutat. Per 
tant, el compromís és asseure’s amb l’equip redactor i vore com redactar eixa fitxa. 
Al final és una redacció de la fitxa, amb la qual intentarem que eixa zona de la ciutat 
es mantinga així. 

Respecte del sòl terciari del Batoi-1. És cert que he tingut també la visita de les 
empreses que vosté ha comentat, i sí que anem a considerar..., perquè, encara que 
a voltes se m’acuse que no defense massa la indústria, estic convençut que és una 
proposta que és bona per a les empreses que estan allí, i haurem de quadrar com 
fer això. Perquè tampoc no sé si sumem el tema de terciaris. Però, anem a asseure’s 
i vore com fem això. 

La zona de..., fer dotacional alguna zona de Santa Rosa. Ja en estos moments 
l’equip d’Arquitectura, d’Urbanisme ja estava treballant-ho. No estava en el 
document. Per tant, no costaria res asseure’s i valorar un espai per a la part 
dotacional.

La proposta d’accés al Molinar, sí que és cert que es va parlar en les reunions del 
primer document, i l’equip redactor no veia la solució. Bé, si vosté té una proposta 
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que no s’havia tingut en compte perquè, crec recordar..., la proposta era per darrere 
de la rotonda que estem fent ara, i l’equip redactor no veia eixa solució. Si vosté té 
una solució diferent i que puga millorar l’accés..., evidentment, la proposta..., vull 
recordar que la proposta és intentar aconseguir que la ciutat tinguera un moviment 
circular, dins de les possibilitats. I era un accés des de..., no sé on ha pensat vosté, 
fins arribar a la Zona Alta..., a la zona alta de la ciutat.

L’abocador d’inerts. Sí, però hem de trobar un lloc, no? O siga, sí..., el lloc jo sé que 
a vosté no li agrada, però entre tots busquem un..., no és tan fàcil trobar un espai en 
la ciutat, poc visible; en fi..., el que comporta un abocador d’inerts. Però és asseure’s 
bé amb el Departament de Medi Ambient, i busquem solucions. Més o menys és el 
que vosté m’ha dit.

El Partit Popular. No he dit que..., quan he dit que no tot el món... Jo no he anomenat 
mai el Partit Popular, de si li agrada..., he dit quasi tots. 

Sr. Alcalde: No debateu.

Sr. Gomicia: Respecte del... jo crec que en la reunió de hui en la comissió, jo crec 
que ha quedat clar. Fins i tot he sigut jo el que li he fet la pregunta a l’equip redactor. 
O siga, vostés i jo ens hem reunit no sé les voltes i hem parlat del tema del sòl 
industrial i com augmentar o com millorar el sòl industrial de la ciutat, a la qual cosa 
jo sempre he dit: «però, com es fa això?» I hui he fet la pregunta a l’equip redactor, i 
l’equip redactor ha contestat: la legalitat. Per tant, tampoc no és tan fàcil. De fet, 
vosté també crec que ha entés en la reunió que deia «be, doncs, ara tirem per ací, 
però en un futur hem de considerar la possibilitat que esta...». Evidentment, 
evidentment ningú d’ací no es conforma que esta ciutat siga de 70.000 habitants. 
Tots ho tenim en el cap, sino, no estaríem ací, la voluntat d’augmentar el nombre 
d’habitants i augmentar els serveis de la ciutat. I, sobretot, el tema de sòl industrial o 
sòl terciari. Això, el que passa és que hi ha un impediment, que li ha contestat 
Alejandro, que sap molt més que jo, i que això... clar, sempre fa..., la comparació 
amb Ibi. Bé, no ho sé. Li ha comentat que això es basava en una fórmula, que no sé 
què. Doncs la fórmula que li ix a Ibi és diferent. No sóc especialista en Urbanisme, 
però hem tingut l’oportunitat esta vesprada de poder fer-li la pregunta a un 
especialista en Urbanisme.

Bé, més o menys és el que vosté ha vingut a dir. I, torne a dir, este Govern està 
implicat en el tema dels metres industrials. És cert que moltes voltes, quan ix el 
tema, que no és la primera volta que ix, atesa la situació de la ciutat, nosaltres 
apostem pel territori, i ho hem dit moltes voltes, apostem pel territori. I eixe és el 
model que nosaltres tenim de ciutat industrial i ciutat de servicis també.

Respecte de Ciutadans. Jo crec que nosaltres... bé, hi ha alguns que han 
comentat..., el tema d’Alcoinnova; en estos moments és un tema judicial. Aleshores, 
a banda d’un document..., un ha de ser pràctic. O siga, hem de..., este document no 
pot parar-se ni arrancar-se per una actuació, ni per un espai ni per un carrer. Este 
document ha de ser un document viu que, com bé hui s’ha dit, pot canviar-se quan 

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Referencia: 3494/2019

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 12433252766263134627 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

augmente la població o pot canviar-se... Jo, de fet, en el temps que porte de regidor 
he canviat el Pla General quatre voltes. Quatre voltes he canviat el Pla General, per 
tant, no és dogma de fe. Per tant, jo crec que la solució que se li ha donat a 
Alcoinnova en este Pla General, és la pràctica, és l’útil i és..., si continua..., si la 
sentència no ho anul·la, allí estarà Alcoinnova, si la sentència l’anul·la, es convertix 
en una part protegida i en una part comuna. Ha de ser així.

El tema de Trencacaps, sí que és cert que era una voluntat que tot teníem. I en eixes 
reunions que anem a tornar a fer amb l’equip redactor, anem a vore com solucionem 
este tema. El que sí que és cert és que, encara que l’equip redactor pensava que allí 
havia d’existir un àmbit únicament terciari, perquè poguera entrar un supermercat, 
estem tots d’acord, nosaltres també, que l’ús híbrid, l’ús compatible, seria la solució 
millor. De fet, este matí m’ha cridat una empresa d’eixes que van buscant espai per 
fer... i el que estan buscant no són terrenys independents de terciari pur, comercial, 
sinó que estan buscant espais que siguen compatibles. I després, el tècnic de 
l’Ajuntament, l’arquitecte de l’Ajuntament hui ho ha comentat. Pràcticament tot el que 
tenim a dia de hui està en urbanitzable. O siga, en tots els supermercats que hem 
instal·lat, ho tenim..., perquè, realment, el que volen les empreses i el que vol tota la 
gent, és estar dins de la ciutat.

La connexió del vial del Rebolcat és una voluntat que vostés tenen de fa temps. 
Nosaltres també considerem que eixa solució és molt bona. I ve un poc en la línia 
del que comentàvem. Vials que li donen la volta a la ciutat i que disminuïxen el 
trànsit dins de la ciutat.

Respecte de la Rambla Baixa. Rambla Baixa és una proposta de vostés i que 
nosaltres, quan dic nosaltres, l’equip tècnic i redactor, veiem..., o siga, açò s’ha 
cuinat anant a la Conselleria. Hi hem anat dos o tres voltes, i hem treballat juntament 
amb la Conselleria el tema de l’ús de la Rambla Baixa. En la proposta inicial era un 
espai en blanc, totalment en blanc, no tenia ús, pel tema de la protecció dels rius. I 
hem aconseguit de cara al futur que eixe espai tinga un ús limitat, com bé diu la fitxa, 
però almenys tenim això. Sí que és cert que vostés demanen, vostés i algú més, 
demanen un vial d’accés que va des de la rotonda del pont de Fernando Aura, fins 
arribar a Cotes Baixes... la qual cosa... ―Sr. Alcalde: Paco Aura, Paco Aura. Sr. 
Gomicia: Què he dit? D’acord, perdó― Paco Aura, i aleshores, la Generalitat ens va 
dir que no es pintara, perquè possiblement podia ser un impediment per a ella també 
per a autoritzar-lo. De tal manera que sí que hi ha un compromís detallat de posar-lo. 

Respecte de Guanyar, d’Alcoinnova ja s’ha dit. A vore, el tema de la protecció..., 
d’intentar protegir la ciutat tant que, al final, constreny. Al final es fa impossible. Jo 
entenc que hem de protegir el medi ambient, perquè hi ha gent que no... En el 
document diu «el 72% del terme municipal de la ciutat està protegit». Ja està 
protegit, sense que ningú ho toque. Per tant, no anem a més, perquè, al final, no 
tindrem una ciutat, tindrem un coixort, no tindrem res. Per tant, ja la ciutat... Hui m’ha 
comentat un periodista ací present, que els empresaris estan queixant-se perquè, 
clar, si anem a constrényer massa la ciutat, al final no hi ha espai per a la instal·lació 
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de cap indústria. I al final, doncs bé, ens quedarem amb un espai molt bonic, sense 
indústria, i tot el món se n’anirà i açò serà un erm. Per tant, cura amb 
l’hiperconservació. 

El tema de Polop, de fet l’hem canviat i hem protegit la zona que dóna a la Font 
Roja. S’ha contemplat el repartiment.

El tema d’EVREN. El tema d’EVREN ho valorarem; però va una poc en la línia del 
que acabe de dir. No anem a protegir massa tot el territori per un tema de l’informe 
d’EVREN. Ja s’ha tingut en compte l’informe d’EVREN en l’àrea que ja està inclosa, 
que abans no s’incloïa. Valorem-ho, però sense tornar-nos bojos ―Sr. Alcalde: Vaja 
acabant―.

I el tema de les zones verdes, ho mirarem a vore.

El tema de Pare Poveda, evidentment ja se li ha dit que es lleva. És un tema que 
tenim ací pendent de tota la vida.

El tema de la rotonda del Collao, també el llevarem.

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. Entenem que, pel que ha dit vosté, ens accepta 
tots els plantejaments que li hem fet, les modificacions o les modificacions de les 
al·legacions. Sí que li plantege una solució a la carreta del Molinar, si en una 
pròxima reunió podem seure, li plantejarem la solució que modificava o que 
solucionava l’impediment de què parlaven en l’informe tècnic de les al·legacions.

Respecte de les diferents intervencions. Ens alegra moltíssim no compartir el mateix 
model de ciutat que el Partit Popular. Amb això estem d’acord, ni ell el compartix, 
però nosaltres tampoc no compartim el seu model. Eixe model que ens va deixar 
una ciutat totalment enderrocada, amb uns buits..., una barbaritat a la Zona Centre 
que pareixia un bunyol..., la ciutat d’Alcoi pareixia un bunyol. I eixe model que 
planteja el Partit Popular de grans superfícies a les..., creixement als afores de la 
ciutat. Entenem que arreu del món, als Estats Units, a Europa, estan deixant-se ja la 
construcció de centres comercials als afores. Com bé vosté ha dit, la demanda de 
les grans superfícies és estar dins de la ciutat, i entenen que la ciutat compacta és el 
model que afavorix la vida a les ciutats i deixa... Si fa un momentet, estàvem 
aprovant l’ús dels plàstics, la contaminació, ens hem d’aplicar el model de ciutat 
compacta, que és més respectuós amb el medi ambient, evita els desplaçaments 
amb vehicles, evita la contaminació i amb això estem millorant el medi ambient.

El Partit Popular ha plantejat que no volia ser còmplice del fi d’Alcoi, simplement vull 
recordar-li que en l’època... ―Sr. Miró: Com a ciutat industrial.― Com a ciutat 
industrial, perfecte. En l’època del Partit Popular no hi va haver inversió en la 
indústria, pràcticament gens en esta ciutat. 

I, l’altra qüestió. Respecte del tema que plantejàvem, és... Sempre estem fent 
plantejaments o sempre estan fent que vindrà una empresa a salvar-nos, o bé Actiu 
i... podríem plantejar que vindrà la Ford i que s’instal·larà ací, però la situació és la 
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que és, el terreny és el que és, l’orografia és la que tenim i no podem malbaratar-la 
perquè és l’únic que no va a menejar-se. A mi m’agradaria que Alcoi tinguera platja, 
però no podem tenir-la; aleshores, no podem portar-la tampoc. En esta qüestió ens 
alegrem no compartir el model del Partit Popular.

Si el catàleg patrimonial també ens l’han acceptat, com entenc que han acceptat la 
modificació, pretenem que s’amplie, que es mire la possibilitat de dotar 
econòmicament l’ampliació d’eixe catàleg, de la redacció d’eixe catàleg, perquè 
pensem que és important, com bé ha dit la senyora Blanes, que el catàleg podria 
ser..., hi havia algunes incongruències, on hi havia alguns models que no acabàvem 
de tindre clar, perquè uns sí i els altres no? Gràcies.

Sr. Miró: Miren, insistiendo en las palabras del señor alcalde en el Pleno de 2016, 
yo entiendo que el modelo del Partit Popular, yo creo que ya se ha repetido, y el del 
PSOE, estén muy distantes. Yo creo que eso es evidente.

Estamos ahora… que a mi me gustaría conocer la opinión que le merece este 
modelo, este documento, al que fue alcalde socialista, Pepe Sanus. Este Plan 
General que ustedes están presentado, a mi me gustaría conocer la opinión de un 
exalcalde socialista sobre si realmente comparte ese modelo que aquí se está 
planteando. Pero bueno, puedo entender que tengamos esos dos modelos 
confrontados. Ahora, lo que no entendería nunca, y sí que me voy a extender un 
poco más, es que el modelo de Ciudadanos esté más cerca del modelo del Partido 
Socialista que del modelo del Partido Popular. Porque claro, precisamente, el 
modelo del Partido Popular, es el que elaboró la UPV de la mano del profesor 
Enrique Giménez, por cierto, contratado en época del Partido Socialista, es 
precisamente el modelo de Jorge Sedano, el portavoz de Ciudadanos. Si es su 
modelo! El modelo del Partido Popular es el modelo de Jorge Sedano. Por lo tanto, 
yo quiero pensar que Ciudadanos, como el Partido Popular, no podemos votar a 
favor de un documento que dista tanto, como el propio señor Antolí ha dicho. No es 
el modelo de Ciudadanos, lo ha dicho usted en su intervención. Por lo tanto, en un 
tema tan trascendente y tan importante, yo no entendería que votaran a favor de 
este documento. Además, insistiendo en que no lo comparten, con lo cual, eso 
también pues me alaga. Parafraseando las palabras del señor Sedano en el Pleno 
de 2016, calificaba la ampliación de suelo industrial como un millón ramplón de 
metros cuadrados. Ahora ya ni siquiera un millón. Por tanto, yo creo que eso hay 
que… las personas, pues tenemos que ser consecuentes y tenemos que ser 
coherentes con las decisiones que adoptamos. 

Respecto a Compromís. Respecto a Compromís, dos cosas. Por un lado, ¿de 
verdad señor Ivorra están de acuerdo con el documento que hoy se presenta? Es 
que, de verdad, lo veo desconocido. O sea, usted, que ha estado en el 
departamento de Promoción Económica, usted ahora me pregunta a mi que estas 
empresas que ponen en duda que puedan venir… ¡pero si usted era el que salia a 
bombo y platillo diciendo que tenía siempre con… sembrando dudas de que tenía 
empresas que venían, que tenían que instalarse! ¡Si usted sabe del potencial de 
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Alcoy! Si usted lo sabe del potencial que tiene Alcoy, lo que pasa es que tienen un 
problema, y yo, le voy a dar un consejo desde la buena relación que tenemos. 
¡Dejen ya ese seguidismo y ese pacto del Botànic!, trabajen por Alcoy. Trabajen por 
Alcoy y, de verdad, si usted cree que el suelo industrial que se propone en este Plan 
es suficiente, dígamelo, porque hasta ahora yo no había interpretado que usted 
consideraba que era suficiente. 

Y después, una segundo tema respecto a la posición de Compromís. Yo, lo que se 
está planteando aquí. Y yo no sé si la señora secretaria debería de hacernos alguna 
aclaración. Yo no sé si eso es del todo ortodoxo, el hecho… y ya no quiero decir 
legal, el hecho de que se planteen una serie de propuestas, que veremos después, 
sin informe… o sea, ¿ahora que estamos votando? ¿Estamos votando el documento 
que viene, con esas propuestas que plantea Compromís ya aceptadas? ¿Esas 
propuestas vendrán después y se tendrá que volver a votar antes de exponer al 
público? O sea, de verdad, yo veo ahí una serie de incongruencias que me 
parecen… pues de verdad, sobretodo cuando en la propia propuesta de acuerdo, en 
el tercer punto dice: «se admitirán para su examen y consideración nuevas 
alegaciones referidas a los cambios propuestos, pudiendo no admitirse las que 
reiteren argumentos y redunden en aspectos previamente no informados», con lo 
cual, ya están informados por los técnicos. Los técnicos ya le han dicho lo que tienen 
que hacer, ¿o es que lo que se va a hacer es adoptar decisiones políticas? Pues si 
van a adoptar decisiones políticas que pasan por encima de los informes técnicos 
que ya existen, díganlo. Y mire, lo del centro comercial… es que el Partido Popular 
quiera fuera de… Xe, no parlem foradat Marius!, no parlem foradat. Que el centro 
comercial que tiene Alcoy, y lo nuestro nos costó y eso lo sabe el señor Sedano y el 
señor Pastor, para que pudiese localizarse dentro de la ciudad. Luego, no hablemos 
de que el Partido Popular… es que al final parece que por repetir más las cosas se 
tiene más razón.

Un tema importante. Me quedo, de todo el Pleno, con una frase del señor Gomicia. 
No está convencido. Lo sé, no está convencido. Pero, es que, además, lo dice. No 
solo lo piensa, sino que además lo dice. Es un documento en el que no está 
convencido. Y además, lo repite cuando está argumentando la carencia de suelo 
industrial. Dice que, bueno, no se conforma con esos 70.000 habitantes y que 
quieren seguir trabajando… No está convencido. Y eso, a mi me parece grave. Que 
el Gobierno plantee un documento en el que no está convencido. Mire, aplíquese 
sus trábalas, blanc o negre. Eso es lo que tendrían que hacer. Por lo tanto, en base 
a todo esto, quiero terminar como hemos empezado, justificando nuestra postura. El 
Partido Popular no puede votar a favor de un documento que limita el crecimiento 
industrial de Alcoy. No queremos ser cómplices del fin de Alcoy como ciudad 
industrial. No queremos, no queremos, no lo volveré a repetir, un cambio de modelo 
de nuestra ciudad. Pero también es verdad, y con esto ya acabo, a pesar de lo que 
se pueda pensar el Partido Popular tampoco quiere poner palos en las ruedas. Alcoy 
necesita un Plan. Es verdad que el documento contempla algunas de las peticiones 
del Partido Popular. También es verdad que otras, incomprensiblemente, las 
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contempla, como el anillo perimetral. Si estamos en las mismas que el suelo 
industrial. Ustedes, dibújenlo, y después ya veremos cómo lo ejecutamos, pero 
marquemos ya una línea, una declaración de intenciones; pero no lo quieren dibujar, 
pues bueno, esa es una de las peticiones que nos duele que no se incluyan. Pero es 
verdad que incluyen nuevas infraestructuras, como después tenemos una moción 
que habla de una de ellas y que, por tanto, pues son muy necesarias para la ciudad.

Por tanto, no nos queda más remedio que evitar ser un obstáculo. No quiere el 
Partido Popular ser un obstáculo, y nos abstendremos. Eso sí, quiero dejarlo muy 
claro, ya les anunciamos que vamos a ponernos a trabajar para conseguir revertir la 
situación que ustedes han generado, como ya nos han confirmado y usted mismo lo 
acaba de hacer ahora, esta situación tiene una solución. Será costosa, porque es 
verdad que ahora modificar el Plan General que se está tramitando es más difícil 
que si se hubiese hecho en este mismo momento. Será mucho más costosa, pero ya 
les avanzo que desde el Partido Popular vamos a intentar trabajar para reconvertir 
esta situación, que solo ustedes están generando, poder aportar ese suelo industrial 
que consideramos que hace falta, poder defender nuestro proyecto de ciudad, y 
darles a nuestros hijos y a nuestros nietos, la ciudad que nuestros padres nos dieron 
a nosotros. Una ciudad industrial, en mayúsculas y sin objeciones. Eso, difícilmente 
lo podrán hacer ustedes porque, a la vista de la candidatura que presentan a las 
elecciones, con una persona en el número cinco que ha sido miembro de Salvem el 
Molinar o presidente, y que ha sido una de las personas que ha frenado el desarrollo 
de Alcoy, difícilmente lo podrán hacer vosotros… ustedes, pero nosotros los vamos 
a intentar. Muchas gracias.

Sr. Antolí: Gràcies de nou, senyor alcalde.

És evident que, com hem dit en la primera intervenció, este no és el nostre Pla. No 
obstant això, ens han acceptat vostés moltes propostes i modificacions, amb una 
visió transversal del que ha de ser el Pla General. Una visió a la qual hem d’anar 
acostumant-nos cada dia més tots els grups polítics, perquè la unanimitat no va a 
existir en el futur. 

Bé, pel que fa a l’àmbit de la connexió entre el vial del Viaducte i Cotes Baixes, sí 
que m’agradaria demanar al senyor Gomicia que, sens dubte, això serà un vial 
limitat i que no s’ha pogut dibuixar en este Pla General; però sí que li demanaria un 
compromís seriós, sòlid i ferm per a un futur pròxim.

Una cosa important que pensem sobre este Pla General és que, evidentment, com 
bé hem dit tots, a Alcoi ens fa falta un nou Pla General ja. I pensem que este nou 
planejament és molt important per a tots aquells agents econòmics que actuen a 
Alcoi, ja que Alcoi pensem que no pot parar-se en estos moments per una tímida o 
nova recuperació econòmica.

Finalment, també li diria al senyor Gomicia que el que parlem..., que estem molt 
preocupats pel territori. Sí que m’agradaria saber, perquè fa huit anys que estem 
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parlant d’un territori mancomunat, d’uns espais mancomunats, i m’agradaria saber, 
hui en dia, on està situat eixe territori mancomunat. Moltes gràcies.

Sra. Blanes: Moltes gràcies. Bé, si m’ho permeteu, vaig a començar per una broma 
perquè la resta crec que és molt seriós. Però bé, li diré que si el senyor Rus va 
prometre la platja a Xàtiva, per què Alcoi no?. Vamos, això es porta al Consorci de 
les Comarques Centrals i s’arregla de seguida. Per tant, ens permetem esta xicoteta 
broma.

Si que m’agradaria comentar algunes coses que ha comentat el senyor Gomicia 
quan ens parla que la Canal, bé..., que no es pot protegir en excés o que l’estudi 
EVREN, que no protegix massa. Jo pense que el que es té és una por a la protecció. 
Protecció no vol dir previsió, i nosaltres no ho entenem com a tal. O siga, protecció 
en la mesura del que requerix cadascuna de les zones. Protegir la zona de la Canal 
quan ha quedat demostrat que no és compatible amb una zona industrial, doncs 
pense que no queda de més, no queda de sobra açò, perquè, com he dit abans, 
hem tingut diverses temptatives de destrucció d’aquest territori en diverses ocasions, 
fins i tot inventant-se i botant-se l’autonomia municipal amb la figura aquesta de 
l’ATE. Per tant, crec que no sobren aquestes proteccions en un cas tan concret i tan 
específic com és aquesta zona. 

Després, quant a l’estudi EVREN, no estem dient que es protegisca de la mateixa 
manera una zona com una altra, simplement diem que aquest estudi precisament 
marca eixes diferències. I si en l’altre plantejament que es presentava a priori era un 
radi de 300 metres, independentment d’on caiguera, aigües amunt o aigües avall, i 
no ens ho plantejàvem com una cosa que fóra massa protecció, que estava protegit 
en excés el que són aigües avall, perquè no tenen per què tindre este grau de 
protecció. Per tant, no volem prohibir, no volem restringir; però sí que volem que 
s’ajuste a les necessitats d’aquesta zona i, ja dic que tenim un estudi que creiem que 
és molt rigorós i, per tant,  que s’utilitze. 

Després, he tret moltes coses que ens han anat dient. Bé, les zones verdes es 
veuran, Pare Poveda es lleva, i ens han dit que es lleva en tantes ocasions que 
permeta’m que finalment acabem amb eixe dubte, perquè, des del principi, en totes 
les reunions en què  ho hem plantejat a l’equip redactor, mai no han posat cap 
objecció, fins i tot el mateix regidor tampoc, però bé, model rere model, plànol rere 
plànol, allí estava eixe carrer, i al final ja és com una cosa un poc personal. Permeta-
m’ho perquè..., bé..., és un poc de..., si hi ha cabuderia per part d’alguna part, que 
no ens acusara ningú. Evidentment, doncs bé, també nosaltres la tenim i hem de 
llevar-nos-la.

El tema de la rotonda del Collao, el mateix, s’ha dit que es veurà.

Després, el tema del terciari, que s’estudiarà, quan abans també ho hem estat 
comentant i pareixia que no, que es veia com..., bé, una proposta molt estudiada i 
que era eixa la que es volia portar endavant, el tema que fóra únicament terciari. 
Nosaltres també ho vam comentar en la comissió informativa, entenem que les 
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zones han de tindre eixa permeabilitat d’usos i no podem fer zones de dia, zones de 
nit, zones de comercial, zones nocturnes, zones residencials en què...; al final, bé, 
doncs, que vagen sectoritzant-se en gran mesura els usos de la nostra ciutat... No, 
ha de ser alguna cosa més permeable.

I, després, sí que hi ha alguna cosa que a nosaltres ens preocupa prou, i és en la 
contestació de moltes de les al·legacions. Alguna d’estes, tal com ho he comentat 
abans, tan curiosa que quan nosaltres demanàvem que s’eliminara l’equipament 
d’administratius dels jutjats, se’ns contesta: «No se considera razón suficiente la 
intención de su traslado», que era quan nosaltres vam presentar les al·legacions, 
«que debería estar sujeta a una decisión firme de las administraciones implicadas». 
Per tant, entenem que les contestacions de les al·legacions, en el moment que es 
van fer, va ser molt abans de tindre tots els estudis i tots els documents que 
finalment s’han inclòs en este document definitiu per a portar a exposició pública. I, 
igual que açò, també ens crida molt l’atenció..., hi ha altres coses que entenem que, 
fins i tot, entren un poc en contradicció, que és el que s’ha plasmat en el document 
d’addenda 1, amb allò que se’ns contestava, perquè, potser, no es tenia intenció 
de..., i, finalment, altres estudis així ho han marcat. Per tant, a nosaltres ens queda 
un poc eixa sensació que no s’ha tractat amb la profunditat suficient, o les respostes 
que se’ns han donat... I ja he parlat abans del tema de zones verdes, del tema 
d’EVREN. Per a nosaltres són fonamentals que queden molt clares. I, per tant, com 
que no depén tan sols, al contrari de com pensa el senyor Miró, del compromís o de 
la voluntat del regidor, sinó que entenem que tot el que es presente a partir d’ara 
entrarà com una al·legació nova que tornarà a ser contestada o no pels informes i, 
per tant, per molt que el regidor ens diga, no queda garantit que puga ser definitiu. 
Nosaltres, doncs bé... Fins i tot el mateix regidor ho ha reconegut en una frase que 
ha dit, «no estic segur del que estic parlant en el tema de proteccions, de catàleg 
protegit, perquè no hem tingut massa temps de vore-ho». Bé, doncs, com que 
nosaltres tampoc no estem segurs que tot puga dur-se endavant, el nostre vot va a 
ser..., serà en este cas abstenció, perquè entenem la necessitat, evidentment, que 
es puga dur endavant aquest Pla General; però també crec que la nostra 
responsabilitat és garantir d’alguna manera, ja no tan sols que s’accepten o no, sinó 
que es contesten de manera ferma les nostres aportacions. Una altra cosa és que no 
entenguen el vot abstenció, ni tan sols l’abstenció del Partit Popular, perquè, si no 
compartixen res, ni la base d’aquest projecte ni... bé, ni d’aquest Pla General com un 
model compacte, de ciutat compacta..., nosaltres sí que el compartim. Jo crec que 
he remarcat molt el gran esforç que s’ha fet, del treball que nosaltres hem aportat i 
que s’ha reconegut; però entenem que hi ha alguns punts fonamentals que queden 
encara per poder marcar. I espere..., i m’agradaria poder-lo votar en este Plenari..., 
en queden poquets..., això seria una bona notícia, no per a mi, sinó per a la nostra 
ciutat. Així que, gràcies per tot.

Sr. Gomicia: Bé, a vore, intentaré ser breu. 
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Respecte del model, ara parle amb el senyor Miró, jo el que sé és el que llig, el que 
he escoltat quan he anat per ací. O siga, si vosté llig el «Horizonte 2020», l’Urbà i 
tota la proposta que la Unió Europea..., va sobre eixe model de ciutat. És sí o sí, o 
siga, no és un invent que ací tenim quatre chalaos que diuen «anem a intentar 
aconseguir la ciutat compacta, perquè...»... No, és una proposta que fa la Unió 
Europea. No estic..., potser estic emfatitzant massa, però ho dic perquè és així, i el 
convide a vore la documentació amb què nosaltres treballem, i absolutament tot va 
per ací. Ciutat compacta i territori, perquè els territoris han de ser grans. O siga, ací 
s’ha parlat moltes voltes del model territorial, que ací sí que no arribarem mai a un 
acord. Però el model, el model que existix a Europa, equivocadament o no, però és 
el que hi ha; és un model territorialment ampli i ciutat compacta, i que la gent puga 
viure en una ciutat. I que ni el cotxe ni altres fenòmens puguen impedir que la gent hi 
visca. I això comporta que, a voltes, la indústria està..., o bé dins de la ciutat o bé 
fora de la ciutat, però eixe és el model que... De tota manera, un dia ens asseiem i 
veiem tota la documentació que tenim ací sobre l’Horitzó 2020, i del nou que 
comença en el 2020, o siga del 21 al 25. 

El meu compromís, evidentment, no és ací arreplegar la informació. O siga, jo m’he 
compromés ací que vostés i jo també ens asseiem amb l’equip redactor i la proposta 
d’al·legacions es faça de la millor forma possible i tècnica. O siga, assumir..., és a 
dir, jo crec que això és possible. Ara, anem a vore com l’equip redactor reinterpreta, 
doncs això, un Batoi I, i li donem la forma que haja de tindre perquè puga fer-se.

Quan he dit que no estic convençut... a vore, ací les paraules van com van, he parlat 
del catàleg. Del catàleg he dit que és l’últim document que ha entrat. I del catàleg 
amb  alguns de vostés he parlat que..., bé..., anem a vore si aconseguim que en el 
període d’al·legacions el millorem. Ja està, no li donem més versió al tema. De 
l’altre, d’este document, sí que estic convençut, i molt. D’este, estic molt convençut.

Anem a vore si el vial este del Viaducte i Cotes... a vore..., el compromís... Si jo 
diguera hui ací, que estic a dos mesos d’acabar la meua legislatura, que no es 
preocupe vosté, igual estaria mentint. Però sí que puc dir que el Departament 
d’Urbanisme i Arquitectura d’este Ajuntament volen que eixe vial existisca, perquè ja 
volia anteriorment. O siga, que és una voluntat de l’equip tècnic. Jo confie en l’equip 
tècnic. No confie vosté amb mi, perquè sóc efímer, però el Departament així ho farà.

El tema de les proteccions. Jo entenc que hi haja gent que, com que pensem que la 
resta farà la trastada, doncs anem a protegir. No podem pensar així, no podem 
pensar així. Jo confie en els tècnics d’este Ajuntament i en els tècnics de la 
Generalitat, perquè no tinc més remei, perquè sóc part d’eixa gent. Per tant, si jo 
comence a protegir el territori perquè vindrà..., igual no, però hi vindrà algú a fotre, 
doncs no podem funcionar així. Primerament, donem pista al territori i després, si 
toca actuar sobre una barbaritat urbanística, s’actuarà, com s’ha fet sempre.

En el tema d’EVREN, el valorarem. Jo he dit que sí. Anem a valorar fins on podem 
arribar, però des d’eixa òptica que estic comentant. 
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El tema del jutjat, quan s’ha parlat amb l’equip redactor..., sí..., moltes voltes l’equip 
redactor no coneix el dia a dia. Per tant, Alejandro ha comentat que sí, que no hi ha 
cap problema a incloure’l.

I del tema de Pare Poveda, de segur que esta volta el llevem.

Sr. Alcalde: Bé, anem a passar a votació esta fase del Pla General que, com tots 
sabeu, no s’aprova hui definitivament la proposta de l’Ajuntament, sinó que 
s’aprovarà una vegada transcórrega el període d’al·legacions últim que queda. I, dins 
d’esta legislatura, l’objectiu és poder-lo aprovar i poder-lo ja elevar a la Conselleria 
perquè acaben els informes que corresponen, i que es puga aprovar definitivament.

Jo he estat convençut sempre d’este Pla General, però hui encara isc d’este Plenari 
més convençut que és el millor Pla General que pot tindre la nostra ciutat. 
Segurament un Pla General equilibrat entre el desenvolupisme desaforat que 
defensa el Partit Popular i, jo crec que, l’excessiu cel de Guanyar. Perquè, al final, és 
un Pla General que projecta una ciutat compacta, i que aposta per un 
desenvolupament sostenible. I nosaltres defensem sempre la sostenibilitat de tots 
els projectes, però el que no és sostenible és que no hi haja desenvolupament. Per 
tant, desenvolupament sostenible sempre posa primer desenvolupament, i després, 
que eixe desenvolupament siga sostenible. I jo crec que això és el que busca eixe 
equilibri. I jo crec que no estarem tan distants quan anem a aprovar esta fase, que 
és un pas més, no és l’aprovació definitiva, però bé, ja indica les voluntats dels 
diferents grups polítics sense cap vot en contra. Jo crec que també, això, demostra 
que eixa conflictivitat i eixa tensió que s’ha viscut a la ciutat d’Alcoi en algunes 
èpoques, doncs ja no existix. I ja, a més, un Govern que vol dialogar, que vol acordar 
i que assumix propostes de tots els grups polítics, sempre que considerem que 
siguen bones per a la ciutat d’Alcoi.

Per això ara, les setmanes que ens queden, anem a continuar treballant per acabar 
d’incorporar totes aquelles qüestions que el regidor ha comentat i que està a la 
nostra voluntat acceptar per part dels diferents grups. I, com deia, l’objectiu és, a 
principis del mes de maig, a través d’un Plenari extraordinari, poder aprovar este Pla 
General, que crec que és important per a la ciutat que acabem la legislatura amb el 
Pla General. Però encara queda un procés, que no és ràpid, que és l’avaluació per 
part de la Conselleria i l’aprovació definitiva per part de la Conselleria, però, si fem 
açò, doncs segurament abans de final d’any tindria ja l’Ajuntament d’Alcoi el Pla 
General Estructural aprovat, que és una fase del Pla General, però és la que més 
afecta el desenvolupament econòmic de la ciutat i, per tant, donem ja garanties 
jurídiques i obrim les possibilitats que eixe desenvolupament econòmic sostenible de 
la ciutat puga fer-se amb total garantia.

6. GOVERN MUNICIPAL
6.1. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia des de la número 582 fins a la 

número 1045 del període 2019.
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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 febrero de 2019, núm. 582, al 15 de marzo de 2019, núm. 1045.

 
El Pleno de la Corporación queda enterado.

6.4. GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI-PREC PEL BENESTAR DELS ANIMALS 
QUE PARTICIPEN EN FESTIVITATS.

La Sra. Llàcer llig el següent prec:

«La utilització d'animals en festivitats als municipis i més concretament a Alcoi està a 
l'ordre del dia. Els camells a la cavalcada de Reis Mags d'Alcoi, els cavalls a 
l'entrada de Moros i Cristians i molts altres animals que acompanyen les desfilades 
aportant realisme i vivor. No obstant això la participació d'aquests animals no pot fer-
se a qualsevol preu i cal cuidar al màxim que aquests no participen, baix cap 
concepte, en situacions perjudicials o inadequades, perquè comporta un risc per a 
les persones i per als mateixos animals, podent patir moments d'angoixa posant en 
perill la seua salut i la de les persones que l'envolten.

El benestar animal ha de ser un punt fonamental del nou municipalisme, perquè el 
benestar animal és directament proporcional al benestar de les persones. Cuidar 
dels nostres animals és, en part, cuidar de nosaltres mateix i és per això que cal 
redoblar esforços perquè en els moments quan més concentració d'animals 
domèstics hi haja als espais públics, seguisquen gaudint del màxim benestar 
possible.

Parlem, per exemple, de les nostres festes de Moros i Cristians, on desenes 
d'animals cohabiten durant l'entrada pels carrers d'Alcoi. És per això que es fa 
necessari que aquests animals tinguen i estiguen en una situació òptima, per la 
seguretat del públic en general i dels mateixos animals i les persones que els 
condueixen en particular.

En aquest aspecte, assegurar-nos que estiguen ben atesos, que pateixen el menor 
estrés possible i que estan en un estat adequat i saludable és una feina que hem de 
fer des de l'administració pública.

Demanem, aleshores, garantir que disposen d'aigua per hidratar-se -sobretot en 
aquells dies especialment calorosos-, menjar si hi ha llargues esperes, cobertors o 
mantes en dies de fred i que siguen tractats per tothom de forma digna.

Per aquests motius des de Guanyar Alcoi realitzem els següents precs:
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1. La creació d'un reglament o protocol que defense i cuide el benestar animal, 
especialment en aquelles festivitats on hi ha gran acumulació i hi ha susceptibilitats 
que se'n desatenga.

2. Que aquest siga participat conjuntament amb l'Observatori de protecció animal i 
altres col·lectius que puguen estar interessats.»

Sra. Llàcer:
Gràcies.

Sra. Mira:
Gràcies, alcalde, i bona nit. No acceptarem el prec, però no acceptarem el prec perquè ja 
està fent-se, d’acord? I li ho explique: tant en Festes, com en la Cavalcada de Reis, com en 
la Feria andalusa o en aquelles activitats que hi ha hagut animals, com ara gossos, sempre 
s'ha estipulat, no un protocol. I li ho dic perquè nosaltres quan hi ha algun tipus d'activitat, sí 
que demanem a les empreses que han de dur eixos animals, una sèrie de documents, i ací 
està, i sempre ho posem, i li ho llig: «añadir como documentación a entregar declaración por 
parte del organizador del espectáculo o actividad de que los animales no serán objeto de 
maltrato o crueldad». D’acord? Segons l'article tal, tal, tal, sempre ho especifiquem. Açò és 
una cosa que ja li dic que fem des de la Regidoria. Després, tinc ací l'informe tècnic de quan 
es va realitzar la Feria d'Andalusia, tota la documentació que es demana als propietaris 
d'eixos animals. En el tema de Festes, que és un poc del que es va parlar en l'observatori 
animal, vull comentar-li que, bé, ja al seu dia el veterinari que ve a l'observatori ens va dir 
que s'estava alerta sobre el tema, però és que hui parlant tant amb Rovira, a la Quadra 
Rovira, com amb Peluca, ens diuen que..., llig: «En el tema dels caps batedors», que és on 
la gent diu que més pateixen, d’acord?, «hi van mínim dos cavalls, i en alguns casos tres. A 
la placeta on estan, tenen aigua i pinso, però no se’ls pot donar aigua a mitjan recorregut 
perquè podrien patir un còlic equí, no poden beure d'un poal a mitjan recorregut, perquè de 
fet ni les mateixes quadres ho veuen així, tenen uns abeuradors on només poden posar el 
morro, perquè no és bo que beguen molt de colp i, una vegada acaben i es dessuen, ja es 
poden donar aigua. També en el cas de les Entrades, en els Reis, etc., etc., duen mantes, 
d’acord? De fet, m'han passat fins i tot fotos perquè ho puguem comprovar». Ells el que em 
diuen és que ells són els primers que volen que els seus animals estiguen en condicions. 
Però, no obstant això, l'Associació de Sant Jordi, enguany, va fer una declaració 
responsable dels caps batedors, perquè moltes vegades no és el problema dels cavalls, és 
el problema de qui està damunt. Aleshores, dels caps batedors que participen en els actes, 
hi haurà una firma per part del president de l'Associació, del primer tro de la filà que toque i 
del cap batedor, i es pretén garantir la seguretat del cap batedor, del cavall i dels tercers, en 
imposar-se una sèrie d'obligacions. Doncs bé, el tema del maltractament animal, la provisió 
del consum d'alcohol i altres substàncies estupefaents, etc., etc., i, és més, hui em 
comentava el meu company Jordi Martínez que també en les reunions que ha tingut amb 
l'Associació i amb les esquadres, s’habilitaran uns solars al carrer Sant Mateu, per tal que 
els animals estiguen allí de  la millor manera. Gràcies.       

Sra. Llàcer:
D’acord. Bé, nosaltres lamentem, de veritat, que..., entenem totes les explicacions que vostè 
ens ha donat d’actuacions que estan fent-se, el que lamentem és que això no puga estar 
plasmat en un document, perquè nosaltres el que no parlem..., no hem parlat en cap 
moment de maltractament, estem parlant de garantir el benestar dels animals. El que no 
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estiga regulat pot suposar que enguany estiga garantit, però que a l'any que ve, no. Per tant, 
nosaltres el que..., l'únic que demanem és que estes coses estiguen regulades. Ja 
coneixíem que es va proposar açò mateix..., este prec es va fer en l'observatori, el vam dur a 
l'observatori, i la tècnica ens va dir que estava treballant-se. Clar, el que estiga treballant-
se... Sí que ens agradaria saber on ha estat treballant-se?, en quina línia?, si estava 
treballant-se, amb reglament, amb protocol o amb ordenança, i per a quan estaria previst 
que estiguera. Perquè, clar, la resposta no és la mateixa, la que acabem de rebre ara en el 
Ple de la que se’ns va donar en l'observatori. De tota manera, reitere que nosaltres en cap 
moment hem parlat que hi haja maltractament, maltractament en els animals que participen 
en les Festes, sinó de garantir eixe benestar. I com li hem comentat, el que ara estiga duent-
se a terme no és una garantia que no puga passar un fet diferent en un altre moment. Per 
tant, considerem que una reglamentació i una regularització no estaria malament. 

Sra. Mira:
Jo..., jo crec que..., jo crec que no ha escoltat el que he dit, perquè ací ha estat tot de part de 
l'Ajuntament, tot el que es demana als propietaris de..., en estos casos, de les quadres o 
dels animals, està tot ací, està reglamentat, no posa la paraula protocol, però és que una 
paraula no eximeix de la responsabilitat que tinguen les persones. I jo no parle de 
maltractament, que també ho he anomenat això, sinó que parle del benestar animal, i estes 
persones que duen a eixos actes els seus animals, són els primers que estan a favor del 
benestar d'eixos animals. Jo crec que ací hi ha diverses parts, quadres, Ajuntament, 
Associació de Sant Jordi, tots estem pel mateix. Aleshores, que no pose protocol, doncs que 
no ho pose, però que hi està, no em diga que no està, perquè sí. I el que va dir Samantha 
del que estava parlant-se, és el tema de l'Associació de Sant Jordi, perquè s'ha parlat amb 
ells. L'Associació de Sant Jordi ja ha aprovat eixe document i ara falta que el passe a la 
resta de filades. I a nosaltres, doncs bé, ens ho ha donat, però és el que estava negociant-
se. I no diga que no s'ha fet, perquè està fent-se.  

6.5. GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI-PREC AJUDES REVITALITZACIÓ CARRER 
ENTENÇA.

La Sra. Llàcer llig el següent prec:

«En la memòria del Pressupost de 2019 de la regidoria de comerç queda plasmat el 
projecte de dinamització del Centre d'Alcoi. També parla del Pla d'Acció Comercial 
d'Alcoi que planteja diverses propostes d'acció per a redinamitzar el comerç en el 
municipi. Aquestes propostes impliquen la realització d'inversions en infraestructura 
que faciliten el desenvolupament de determinades àrees comercials. 

Des de Guanyar Alcoi considerem que després d'anys d'abandó del veïns i 
comerciants d'aquest carrer i després d'haver patit les molèsties d'una obra 
d'aquesta envergadura, que ha suposat el projecte d'urbanització del carrer Entença, 
és necessari i urgent l'elaboració d'un pla per tal de dinamitzar el comerç de la zona, 
per tal que la inversió que s'ha fet vaja més enllà de la simple urbanització i de la 
simple millora del carrer.

Per aquests motius des de Guanyar Alcoi realitzem el següent prec:
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1- Que de manera excepcional es cree una partida d’ajudes per a la creació i/o 
adequació de comerços de la zona del carrer Entença.»

Sra. Moltó:
Sí. Bé, en la seua proposta, en l'exposició de motius, comenten que «és necessari i 
urgent l'elaboració d'un pla per tal de dinamitzar el comerç de la zona», no tan sols 
de la zona sinó de tota la ciutat i per això tenim el Pla d'Acció Comercial en la ciutat, i 
precisament una de les accions que preveu eixe Pla d'Acció Comercial és la 
urbanització que s'ha fet al carrer Entença i, en si mateixa, eixa reurbanització és 
dinamitzadora del comerç de la zona. El que considere que no tindria sentit és que 
posàrem unes ajudes per obrir nous negocis precisament en una de les zones en 
què ja este pla ens diu que és una de les zones de major concentració comercial de 
la nostra ciutat. Jo crec que en este sentit tenim un pla i que hem de seguir un poc 
les directrius que ens diga eixe pla. El que passa és que també estan barrejant una 
altra cosa, que és l'estratègia que està portant-se a cap en el centre. L'estratègia que 
està duent-se a terme en el centre, encara que estiga capitanejant-se ara des de la 
Regidoria de Comerç, no és només una estratègia comercial, estem parlant d'una 
estratègia comercial, urbanística, social i és una estratègia de revitalització d'una 
zona.     

Sra. Llàcer:
Val, sembla que hui es tot no a Guanyar. A vorer, nosaltres el que demanem concretament 
en el carrer Entença, és que les obres que s'han fet per tant de què, no queden sols en això, 
unes obres de carrer, no en diga que és una de les zones més comercials perquè han tancat 
infinitats de locals en eixe carrer, i els comerços que queden estan en molt males 
condicions, per tant, si que considerem, estan dient-me 46 negocis ja tancats al carrer 
Entença. El que demanem, simplement, és que prenguen unes mesures concretes per tal de 
què la despesa que s'ha fet ara i el treball que s'ha fet ara al carrer Entença per tal de 
millorar-ho, que no es quede sols en això i no tinguem que esperar dos, tres, quatre anys 
per vorer si d'alguna manera es podria revitalitzar. Bé, no creem nosaltres que la proposta 
que els fem siga una mala proposta, demanar mitjos per dinamitzar una zona concreta, està 
clar que tota la ciutat necessita ajudes, però bé, s'acaba d'actuar en eixa zona, estaria bé 
que tot el que comencem puguen acabar-ho. Gràcies.

Sra. Moltó:
Jo, la meua pregunta és, si donem ajudes també per obrir negocis en la zona de major 
concentració comercial de la ciutat, la meua pregunta seria, on no donem ajudes per obrir 
negocis? De tota manera, jo sí que voldria recordar en este sentit que nosaltres sí que 
prevéiem alguna mesura excepcional en este sentit, que són les ajudes per a la millora de 
les façanes d'eixa zona, d’acord?, que ja no tan sols seria per als comerços, sinó que també 
seria per als edificis que hi ha a la zona. També, durant l'obra, pel que estava vostè 
comentant, nosaltres vam preveure, igual que les terrasses durant el temps que no s'hagen 
gastat, que no hagen de pagar durant eixe temps que no han fet ús d'eixes terrasses. Igual 
hem fet en els guals, perquè vam enviar cartes a 35 possibles afectats pel tema dels guals, 
perquè puguen acollir-se a la corresponent bonificació pel temps que no hagen pogut gastar 
eixos guals. Però és que, a més sí que tenim ajudes per a l'obertura dels negocis en la 
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ciutat, tenim les ajudes IMPULS, on tenim el programa ARREN, entre altres, però no tan sols 
els que posa l'Ajuntament, sinó que a nivell fins i tot del SERVEF, hi ha ajudes per a 
l'obertura de negocis innovadors que oscil·len entre 2.500 i 3.500 euros, però entre altres 
ajudes, que no hi ha problema. O siga que nosaltres, des de l'ADL atenem totes les 
possibles peticions que puga haver-hi per a obrir negocis i estes sí que van dirigides a tota la 
ciutat. Jo li dic que, per tant, d'acord amb el que estic dient-los, no tan sols és que hi haja 
ajudes a la creació de nous negocis, sinó també a la rehabilitació en el tema de les façanes 
que estic comentant-los, i que precisament enguany incidirem en el tema d'Entença. 
 

6.6. PREGUNTES I PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PERQUÈ LA 
CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I 
DESENVOLUPAMENT RURAL INFORME D'ACTUACIONS EN EL PARC NATURAL 
DE LA FONT ROJA.

El Sr. Sanfrancisco llig les següents preguntes i prec:

«Hem tingut notícia per part de La Colla Ecologista La Carrasca que en el passat 
mes de febrer, es va iniciar la construcció d'una nova pista forestal en el Parc Natural 
del Carrascal de la Font Roja, per part de la Conselleria d’Agricultura, Medi  Ambient, 
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. 

Aquesta pista que  vol connectar el mas del Canonge, i les proximitats de l’Alt del 
Ginebrar, s’ha començat a construir sense la preceptiva avaluació d’impacte 
ambiental exigida pel Pla d’Ordenació de Recursos Naturals del Parc i sense 
informació prèvia al  seu Consell de Protecció.

Atès que entenem que l’actuació de l’administració ha de ser exemplar en el 
compliment de la normativa, i en donar participació en les seues actuacions.

Fem les següents preguntes
- Quines informacions ha rebut el Govern respecte d'aquestes actuacions al Parc 
Natural de la Font Roja?»

Sr. Martínez:
Em prenc jo la paraula. Gràcies. Bé, les informacions que hem tingut, una com a 
membres del Consell de la Font Roja i altra amb el contacte habitual i normal entre 
els tècnics de la Conselleria, Direcció del Parc Natural i els tècnics del Departament 
de Medi Ambient. 

Sr. Sanfrancisco:
«En cas que... voldríem fer els següents precs:
Que l’Ajuntament d’Alcoi demane a la Conselleria el següent:
1. La realització de l’Avaluació d’Impacte Ambiental i l’adaptació de les obres de la 
pista al resultat d'aquesta.
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2. Que es realitze una completa informació del projecte al Consell de Protecció del 
Parc. 
3. Que per a posteriors ocasions s’actue complint amb la normativa del Parc Natural 
i informant al seu Consell de Protecció amb anterioritat a les actuacions que es 
puguen realitzar.»

Sr. Martínez:
Moltes gràcies. Doncs no és perquè siga Guanyar, sinó és perquè no podem 
acceptar-li el prec i ara li explique les raons. Jo m'he posat en contacte amb el 
director del parc natural i li he preguntat si era necessari, imprescindible, la 
realització d'impacte ambiental, d'avaluació d'impacte ambiental en este projecte i 
m'ha dit que no. Per tant, com que el tècnic de la matèria és el director del parc 
natural, que no sóc jo. A esta petició que fan vostès, doncs no els puc acceptar el 
prec perquè, entre altres coses, no cal fer impacte ambiental. Al segon punt que 
vostè em diu «que realitze una completa informació del projecte del Consell de 
Protecció del Parc Natural», és cert que jo he parlat amb el director del parc natural i 
m'ha dit: «En l'última reunió que vam tindre jo vaig tindre un error i dels dos projectes 
que van en este projecte, perquè un és el projecte de què vostès parlen ací, i l'altre 
és el de..., el que anava fins a un altre, fins a la Font del Canyo, este sí que el va 
anunciar en el Consell de la Font Roja, però el que estem parlant hui, del Mas del 
Canonge, no, i és una errada particular d'ell i del qual donarà informació en el proper 
Consell del Parc Natural. Nosaltres, en el segon punt, puc donar poca informació al 
Consell del Parc, açò seria el mateix director el que ha de fer esta actuació. Per tant, 
jo en este cas, tampoc li ho puc acceptar perquè jo no sóc ningú per a acceptar este 
prec. «Que per a posteriors ocasions s'actue complint amb la normativa del Parc 
Natural i informant el seu Consell de Protecció», torne a dir-li que això és una 
competència del director del parc natural i en la Conselleria, de la Direcció General 
de Medi Natural; per tant, nosaltres no som ningú per acceptar este prec. Sí que és 
cert que som l'Ajuntament d'Alcoi, que som on està el Parc Natural de la Font Roja, 
però totes estes competències, vostè entendrà que són del director del parc natural 
o del parc natural i que ell, fins i tot, m'ha reconegut que així ho explicarà en el 
pròxim Consell, que en el Consell anterior no va explicar esta..., esta actuació 
mateixa. De tota manera, li dic que per a ell, per al Consell, per al parc, no és 
procedent un impacte ambiental perquè ells consideren que és una pista que ja era 
existent, no és una nova pista. I, després, també, si som justs, parlarem que el 
Consell del Parc no és un organisme decisori, és un organisme consultiu. Jo no sé si 
al final, per no haver-lo consultat, es podia impedir o no impedir l'obra amb tots els 
informes corresponents que tenien. 

Sr. Sanfrancisco:
Bé, doncs, en primer lloc, bé, ací hi ha una disputa de si és imprescindible fer o no 
fer l'avaluació d'impacte ambiental. Nosaltres entenem que sí, segons l'articulat del 
PORN, sí que s'hauria de fer. Després, que si no s'ha donat una informació al 
Consell de Protecció, i és per una errada del director, doncs no passa res. En 
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definitiva, a més, si hi ha la voluntat d'informar detalladament en el pròxim, doncs 
tots podem tenir alguna errada, d'això no s'ha de fer sang. En el que sí que 
discrepem, completament, és que ací no hi ha hagut mai una pista, per a això estan 
les fotos de l'any 2000, les ortofotos de la Conselleria en les quals no apareix cap 
pista i sí que és veritat que en les ortofotos del 2005 hi ha unes rodades, que no és 
cap pista, és algú que va començar a pujar per allí i va fer les marques, perquè sí. Si 
haguera hagut alguna pista, hi hauria alguna informació sobre això, hi hauria algun 
projecte o alguna estimació d'impacte ambiental que no apareix per cap lloc. 
Aleshores, el nostre interès que s'informe el Consell de Protecció és, precisament, 
perquè els membres d'eixe Consell no se senten menystinguts, donar-los la 
informació pertinent, no, no que siga un organisme decisori, com ha dit el Sr. 
Martínez. Però sí que se’ls informe en aquelles competències o en aquelles 
actuacions en què siga pertinent i que se’ls respecte.

Sr. Alcalde:
Mantenim un poc de silenci i així podem sentir bé. 

Sr. Martínez:
Em pareix molt bé l'argumentari que té vostè, però, torne a dir-li, jo no puc acceptar-li 
un prec d’estes qüestions i jo dubte molt... Jo, hui, ací, faig com sempre, els tècnics 
de..., són els que saben, no sé si saben més que vostè i que jo, més que jo saben de 
segur, més que vostè crec que també, però ells són els competents per dir l'última 
paraula en si una actuació a la Font Roja té impacte ambiental o no en té. I també, i 
tots coneixem el director del parc natural, i tots coneixem tota la cura que hi posa, 
perquè som en alguns casos beneficiats per les seues decisions, perquè ací 
voldríem fer moltes carreres. L'altre dia teníem un debat ací, i és el parc el que al 
final decideix si sí o si no. Per tant, jo defense la postura del director del parc natural, 
com no potser d'una altra manera, i del director general del Medi Natural, el famós 
alcoià Pep Nebot, que crec que en este cas ha dit clarament que ací no necessitava 
impacte ambiental i que sí que existeix una pista. Per tant, nosaltres hem preguntat 
on créiem que tocava. En el pròxim Consell sentirem les explicacions del director 
general, ah, del director del parc natural, i jo crec que defensem la postura d'això. Ho 
dic perquè hui parlant amb..., nosaltres confiem en els tècnics, confiem en els 
tècnics de totes les administracions, perquè ells són els que al final defenen un espai 
tan important per als alcoians com és el Parc de la Font Roja. I, un apunt, pel que es 
parlava abans d'un company nostre que no està hui ací, que forma part de les llistes 
com a número cinc. Estem molt contents que un ecologista forme part de les 
nostres, de les nostres llistes, jo l'únic que li recomanaria al Sr. Miró, perquè tinga un 
poquet més de coneixement, és que llegira el que deia el seu número u en un article 
que diu «proyecto viciado», d'un blog que tenia i ací explicava ell el coneixement de 
la Font Roja que..., i l'estima que li tenia. Si no el té, jo li'l passaré, perquè jo sí que 
me'l vaig guardar, per curiositat. Jo li'l passaré i vorà quina, quina, quina visió té de la 
Font Roja.

Sr. Alcalde:
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De la Font Roja no, d'AlcoiInnova.

Sr. Martínez:
I de la Font Roja.

6.7. GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS. RUEGO: MASCOTAS EN 
TRANSPORTE PÚBLICO.

La Sra. Granados lee el siguiente ruego:

«Desde Ciudadanos consideramos que sería importante, al igual que ha ocurrido ya 
en otras ciudades de España, que se estudie por medio del Observatorio de 
Bienestar Animal el permitir que las mascotas puedan acompañar a sus dueños en 
el transporte público de la ciudad.

Poder ir en transporte público municipal acompañado de mascotas, obviamente, 
debe estar perfectamente regulado y con todas las consideraciones oportunas que 
se establezcan. En muchas ciudades es obligatorio el uso del “transportín”, para no 
molestar al resto de usuarios, como también es obligatorio el carnet acreditativo de 
la mascota, así como regular el número máximo de mascotas por usuario, e incluso,  
establecer medidas para casos especiales como perros guía y animales 
terapéuticos, así como la regulación de otras muchas consideraciones que se 
establezcan.

Por todo ello desde Ciudadanos realizamos el siguiente RUEGO:
Que el Gobierno Municipal traslade al Observatorio de Bienestar Animal la prepuesta 
de Ciudadanos para que se estudie la viabilidad de la misma, cuya finalidad última, 
es llevar a término una demanda real y latente en nuestra sociedad actual, que exige 
una solución acorde con la realidad y la problemática de muchos ciudadanos que 
choca con la realidad cotidiana, ciudadanos que a día de hoy no pueden viajar en el 
transporte público con sus mascotas.»  

Sr. Martínez:
Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Acceptem el prec, traslladarem este prec a l'observatori 
de Benestar Animal, com no pot ser d'una altra manera. És cert que de les 
experiències que hem preguntat, la més propera que tenim és de la ciutat de 
València. A la ciutat de València han tingut els seus más y sus  menos, sobretot en 
el tema del comitè d'empresa dels treballadors, perquè plantegen temes d'al·lèrgies, 
temes que al final el conductor pot tenir problemes amb propietaris, depenent de la 
grandària. De tota manera ens pareix una idea interessant, la traslladarem a 
l'observatori. Sobretot eixe dia jo crec que és important convidar els representants 
dels treballadors, que en altres llocs, com a València, és on ha sorgit el conflicte 
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perquè ells entenen que uns gossos determinats no poden anar allí i jo crec que és 
un bon tema per a traslladar-lo a l'observatori.

Sra. Granados:
Doncs moltíssimes gràcies per acceptar la proposta. Pensem que és un tema 
important i així ens ho han traslladat molts ciutadans. La veritat és que a València ja 
fa temps que està esta proposta i al final tot passa per.., per solidaritat amb el del 
costat i per una conscienciació i un civisme, no? Res no és fàcil, però bé, si s'estudia 
i..., estem contents. Gràcies.  

6.8. GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS. RUEGO: MEJORA DE LA ROTONDA SOBRE 
EL MOLINAR.

El Sr. Antolí lee el siguiente ruego:

«La rotonda que se encuentra enclavada justo después del puente sobre el Molinar 
en el acceso a Alcoy se encuentra en un estado de manifiesto abandono, tanto de 
mantenimiento, como desde el punto de vista estético. 

Desde Ciudadanos ya hemos insistido en este asunto en anteriores sesiones 
plenarias, y hemos hecho hincapié en que urge mejorar la imagen de la ciudad en el 
acceso sur, máxime siendo esta la primera rotonda que se encuentra alguien que 
visita la ciudad por primera vez. 

Por todo lo expuesto desde Ciudadanos presentamos el siguiente RUEGO:
Que el Gobierno Municipal, o bien inste al Ministerio de Fomento para que 
intervenga en la mejora de la mencionada rotonda, si ello es posible, y si no lo es, 
que el propio Ayuntamiento asuma el mencionado proyecto y ejecución de la 
mencionada intervención con fondos propios.»

Sr. Martínez:
Moltes gràcies de nou. Bé, vull dir que li acceptem el prec. És cert que este..., 
nosaltres tenim un projecte per a esta..., per al tema de la rotonda del Molinar que ja 
ha sigut..., crec que aprovat per decret. Es ratificarà este divendres i aprovarem el 
pla de seguretat i salut, si no m'equivoque, també este divendres. Vull dir que no és 
un projecte fet fa poc; vull dir, ja fa temps que estem treballant en això, jo crec que 
d’ací a dos setmanes podria començar i al final, perquè en tinguen una idea, el 
projecte, el que vol intentar és,..., o va a intentar simular el que és la cúpula del 
Molinar en el que és la rotonda. Perquè es facen vostès una simulació, ací tindrien 
vostès la cúpula actual del Molinar i un dibuix, amb pedres més o menys com la 
distribució que té la rotonda de..., com la cúpula del Molinar. Tindria un rètol que 
indicarà «Alcoi». Principalment, intentarem il·luminar-ho. Com que eixa no té 
il·luminació elèctrica, amb fanals solars intentar donar-li un poc més de prestància a 
l'entrada d'Alcoi.
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Sr. Antolí:
Bé, en primer lloc vull donar-li les gràcies per l'acceptació del prec, pensem que 
estèticament és molt important perquè esta, com hem dit, és la primera rotonda 
d'accés a la ciutat i pensem que s'ha de dignificar. Qualsevol cosa, com vostès ens 
ha ensenyat, és millor que el que hi havia fins ara. Per tant, moltes gràcies.

Durante la intervención del Sr. Martínez, se ausenta la interventoria de la 
Corporación, Sra. Aparicio.

6.9. GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS. RUEGO: SUSTITUCIÓN DE FAROLAS POR 
BRAZOS DE LUZ EN LAS FACHADAS EN LA AVENIDA PAÍS VALENCIÀ.

La Sra. Sánchez lee el siguiente ruego:

«Hace unos años se ejecutó un proyecto de ampliación de aceras en la Avda País 
Valencià en la acera de enfrente del Jardín de los Reyes Magos, más 
concretamente, entre los números 8 y 32. Con la ampliación del ancho de la acera, 
se ha mejorado mucho el aspecto visual de una zona que goza de un importante 
tránsito peatonal, pero al haberse mantenido las farolas de alumbrado con pie de 
mármol que alumbraban la antigua acera en la misma posición original, pues no se 
ha conseguido ampliar el ancho “real” de la acera, como zona de transito y paseo 
cuyo principal objetivo, hay que recordar fue, revitalizar el Centro e incentivar el 
comercio.

Por todo ello, desde Ciudadanos presentamos el siguiente RUEGO:
Que el Gobierno Municipal estudie eliminar las actuales farolas que han quedado 
cercanas al centro de la acera y estudie instalar brazos de luz en las fachadas. De 
este modo, la acera podrá ser disfrutada en toda su extensión, consiguiendo así un 
espacio tanto visual como real, idóneo para disfrutar del paseo, intentado mejorar el 
aspecto comercial de la zona, máxime en un lugar que fue uno de los tramos más 
comerciales de la ciudad y que, actualmente, cuenta con numerosos locales sin uso 
comercial. 
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»

Sr. Martínez:
Bé, jo crec que tots estem satisfets de l’ampliació que es va fer a l’avinguda País 
Valencià, ha guanyat molt més la vorera, jo crec que això dóna molta més prestància 
a estes voreres. Quan vaig llegir el prec la setmana passada, d’entrada em va 
semblar bé, però també quan vam començar a parlar amb els tècnics, ens plantejava 
molts dubtes i un és el tema de l'enramada, sobretot perquè en estes mateixes 
fotografies, i sobretot tenint en compte que en les cases de què estem parlant són 
cases que tindran, segurament, algun tipus de protecció, seria difícil intentar 
implantar eixa enramada col·locada, en algun cas, sobre les parets. Però en el cas, 
per exemple, de les fotografies, a l’altra part només tenim el jardí, o siga, dificultaria 
molt poder enganxar-ho allí, per vore si vostés tenen qualsevol un altre tipus de 
plantejament, en alguna altra zona, però en esta, jo crec que serà difícil que puguem 
arribar a un acord en el sentit de dir que en este mateix tram de País Valencià 
poguérem fer alguna actuació d’eixe tipus.

Sra. Sánchez:
Sí, bé, nosaltres plantejàvem ací que s’estudiara, efectivament, si tècnicament és 
possible. També el tema del possible cost. Sí que em vaig adonar de l’enramada, 
però bé, per això plantejava el possible estudi de si es poguera habilitar qualsevol 
tipus de braç o alguna cosa, però bé. Era només per la possibilitat que en este tros, 
només en este tros de carrer, que són 6 fanals, si no recorde malament, que és la 
possibilitat que l’objectiu final de l’ampliació de les voreres que es va fer al seu dia, 
doncs tinguera la seua, la seua raó de ser que era l’ampliació. Però, efectivament, 
només plantejàvem això, l’estudi i la possibilitat. Si no és tècnicament possible o 
pressupostàriament, doncs tampoc. Era tan sols la possibilitat d’estudiar-ho. Gràcies.

6.10. GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS. RUEGO: VERTEDEROS INCONTROLADOS 
POLÍGONO INDUSTRIAL SANTIAGO PAYÁ.

El Sr. Antolí lee el siguiente ruego:
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«Actualmente, en el Polígono Industrial Santiago Payá existen dos zonas que están 
siendo utilizadas frecuentemente como vertederos incontrolados. Estamos hablando 
de un polígono que ha tenido recientes inversiones muy necesarias en su 
mantenimiento, aún siendo conocedores que falta mucha inversión futura, tanto en 
sus infraestructuras como en el mantenimiento del mismo.

Es por todo ello, desde Ciudadanos realizamos el siguiente RUEGO:

Que el Gobierno Municipal actúe con urgencia en la limpieza de las zonas que están 
siendo utilizadas como vertedero incontrolado y posteriormente que se vallen 
adecuadamente las mencionadas zonas, e incluso se instalen, en caso de no existir, 
cámaras de seguridad para vigilar que en un futuro no se sigan utilizando como 
vertederos incontrolados.»

Sr. Antolí: 
Aquí tengo una fotografías que ahora después le trasladaré.

Sr. Martínez:
Bé, el prec, jo crec que no és un prec, vull dir, és una exigència si està per netejar, 
no tenim més obligació que fer-ho, és una zona que no podem deixar que tinga 
restes de qualsevol cosa. El tema de les càmeres de seguretat, com sempre hem dit, 
són càmeres de trànsit, que ens permeten poder identificar si algú pot fer alguna 
infracció. I, hui mateix, al mateix temps que vostè em diu que té fotos, hui mateix 
tenim una denúncia d’una persona d’Alcoi, dels veïns, que ens diu que ha localitzat 
una furgoneta blanca fent una descàrrega d’enderrocs en una zona i que, per tant, 
sancionarem. Si vostés tenen curiositat, en els últims mesos hem sancionat molta 
gent que va deixant coses fóra dels contenidors. Ho dic perquè és cert que farem 
eixa neteja. És cert que també estaria bé plantejar-se el tema de tancar l’accés a 
determinades zones. Ara a Serelles, si ho recorden, crec que va ser també una 
iniciativa que es va tenir ací, s’han posat en els habitatges de formigó que estaven 
en el pont per impedir que la gent accedisca a les zones altes de Serelles per deixar 
allí les deixalles. Però, tot i això, encara que siguen pocs, però que en queden, que 
conste en acta, que demanem també la col·laboració dels ciutadans perquè si veuen 
gent fent estos abocaments, doncs que ens ho traslladen i poder actuar.

Sr. Antolí:
Bé, doncs, de nou vull donar-los les gràcies per l’acceptació del prec. Pensem que 
és un tema, a part d’estètic, d’higiene, i pensem que és important que s’actue. 
També ens alegrem que es vaja acotant i vaja veient-se si es pot sancionar a tota 
esta gent que de forma incivilitzada va deixant coses per qualsevol lloc. Jo també, a 
Cotes Baixes, també, pròximament on jo estic també, a vegades, he de bonegar 
gent, no per temes de deixalles, però si per temes de miccions i de coses així. 
Moltes gràcies.
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6.11. PP – MOCION: INCLUIR LA CV 70 Y CV 7881 EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LAS 
CC. CC. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Lee la moción el Sr. Miró:

«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las comunicaciones de Alcoy y de la comarca precisan de nuevas inversiones para 
conseguir mejores infraestructuras que refuercen la competitividad del territorio. La 
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio publicó el 20 de 
diciembre de 2018 la resolución por la que se inició el Plan de acción de las 
comarcas centrales de la Comunidad Valenciana, un instrumento de ordenación 
territorial integral de escala supramunicipal. Uno de sus objetivos es proponer 
medidas para la mejora de la movilidad sostenible y desarrollar estrategias 
económicas para la dinamización de este territorio.

Es por tanto un plan que debe plantear las necesidades y prioridades en materia de 
infraestructuras durante los próximos años. Entre las acciones recogidas en el 
borrador del plan figuran la mejora de la funcionalidad del tren Alcoy-Xàtiva o el 
desdoble de la carretera CV60 entre Terrateig y L’Olleria.

No obstante, en ese borrador, presentado por la Generalitat en Alcoy el pasado 10 
de enero, no figuran dos vías de comunicación básicas para el futuro de la zona. 
Estas infraestructuras son:

CV70 Alcoy-Benidorm: La Conselleria de Infraestructuras proyectó en 2009 una 
mejora del trazado de la carretera para, manteniendo un carril por sentido, evitar 
curvas y desniveles con variantes en las poblaciones afectadas: Benimantell, 
Benifato, Confrides, Benasau y Benilloba. Esta solución concreta u otra que pueda 
proyectarse con el mismo fin, debe mejorar la seguridad del trazado y recortar el 
tiempo de viaje entre el interior y el litoral.

CV 7881. Acceso al hospital desde la A7: La actual vía, de trazado sinuoso, no 
ofrece un acceso rápido y seguro al hospital comarcal Virgen de los Lirios. Los 
vecinos de Alcoy y del resto de municipios de L’Alcoià y El Comtat vienen 
reivindicado una nueva conexión que enlace la autovía A7 con el puente de 
Francisco Aura, facilitando, además, el acceso al Centro de Alcoy. La construcción 
de la variante de la actual carretera está recogida en la propuesta de nuevo Plan 
General Estructural de Alcoy. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular de Alcoy eleva a la 
consideración del Pleno los siguientes

ACUERDOS
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1. Instar a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio a que tenga en cuenta estos dos proyectos y los incluya como 
propuestas en materia de infraestructuras de movilidad en el Plan de acción 
de las comarcas centrales de la Comunidad Valenciana, con su 
correspondiente cuantificación económica y calendarización.

2. Trasladar el resultado de esta moción a todos los grupos parlamentarios de 
las Corts Valencianes así como a todos los ayuntamientos afectados por 
estas infraestructuras.»

Sr. Alcalde:
Alguna cosa a dir? Qui intervé?

Sra. Sánchez:
Jo.

Sr. Alcalde:
Maribel, ah.

Sra. Sánchez:
D’acord, jo. Bé, gràcies de nou. Bé, nosaltres davant esta moció, doncs no podem 
estar més que d’acord, evidentment. La reivindicació de la CV-70 ja es va portar ací 
al plenari per part de Ciutadans i ja la vam defendre. Creiem que és molt important 
tenir una bona via de comunicació, no es tracta de fer una autovia, no és això, ni 
pensar-ho, però és un..., podríem tenir o hauríem de tenir una bona comunicació 
d’Alcoi amb Benidorm per la part de la muntanya, perquè seria bo per al trànsit entre 
les dues ciutats grans, però també, per descomptat, per a les comunicacions dels 
pobles que estan en la muntanya i que si podem aconseguir entre tots que estes 
persones puguen tenir més a la mà vindre a Alcoi i no haver de tardar tant, per 
exemple, s'hauria de fer. Evidentment, millorar les comunicacions és una cosa que 
sempre, que sempre és una, una prioritat i, evidentment, estes persones viuen allí i 
si se’ls facilita la possibilitat de vindre..., perquè a la part de Benidorm ja ho tenen 
més fàcil, perquè eixa part ja està més arreglada, per tant, el viatge és molt més curt 
i més còmode. Si s’acaba de fer en esta part també, doncs magnífic, és que no... De 
fet ja, com he comentat, ja vam portar nosaltres esta reivindicació. I pel que fa a 
l’accés a l’hospital, doncs també, també és una reivindicació que pensem que és 
molt..., és molt important. I no té..., no té cap, cap possibilitat de contradir-li, perquè 
és necessari també, evidentment. El nostre hospital és comarcal, molta gent acudeix 
ací i la possibilitat que l’accés siga molt més còmode, molt més ràpid, doncs pot 
estalviar moltes situacions d’urgència i de..., I encara que no siguen d’urgència, 
simplement pel fet que moltes persones que puguen vindre a fer, a fer-se unes 
revisions o unes consultes, doncs facilitaria molt també este desplaçament. 
Evidentment, no hi ha molt..., no pense que hi haja molt a debatre ací, perquè veig 
que les dos, que les dos propostes són raonables, i des del grup municipal 
Ciutadans doncs anem a donar suport a les dos. Gràcies.
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Sr. Sanfrancisco:
Bé, pense que és la tercera vegada que en un curt termini de temps venim a parlar 
una altra vegada de la CV-70. En els darrers plens, ja tots els grups polítics de la 
corporació vàrem tenir oportunitat d’exposar les nostres argumentacions. La nostra 
posició continua sent d’oposició que l'actual carretera CV-70 es convertisca en una 
via ràpida. Els arguments són els mateixos que ja vàrem exposar en el seu moment: 
Primer.- Per nosaltres no hi ha una clara necessitat d'eixa infraestructura. Després, 
que la mateixa infraestructura va generar en la seua presentació rebuig en alguns 
pobles. Després pensem que amb eixos 150 milions d’euros es poden fer moltes 
coses, en primer lloc millorar la línia Alcoi-Xàtiva, que tants anys anem demanant, 
que per cert, si estem tots els partits a nivell, local, autonòmic i estatal d’acord, què 
passa que no es fa? O és que tenim altres prioritats? Després, el suposat benefici 
automàtic que se li atribueix a les infraestructures de transport, els estudis diuen que 
no són tal. Pel que fa a l’entrada al Verge dels Lliris, doncs, en això, en això sí que 
estaríem d’acord, que eixe traçat que està fet en el Pla General Estructural, que es 
porte a cap, ho veiem una cosa raonable i que és de sentit comú, que eixes revoltes 
que són perilloses i que no permeten un trànsit adient, és millor. Després, sí que 
resulta curiós que en l'estratègia territorial de la Comunitat Valenciana, en el 2011, 
document que va signar la senyora Bonig, referint-se a l’objectiu 40, que és 
compatibilitzar la implantació d'infraestructures amb la protecció dels valors del 
territori, ens diu textualment: “La conexión Alcoi-Benidorm por el interior es un caso 
especial al ser una carretera de alta sensibilidad, tanto por los valores naturales que 
podrían verse afectados por una acción infraestructural traumática como por la 
perdida de identidad y de activos paisajísticos para los pueblos que atraviesa, los 
cuales tienen en el aprovechamiento de su ruralidad y en la explotación de sus 
recursos endógenos las claves de su desarrollo sostenible. Por lo tanto, cualquier 
mejora tiene que estar supeditada a las características específicas de estas áreas y 
a la implantación de sistemas de transporte público.”. I després ve a dir, diu: “Este 
eje especial, y cualquier acción que se planifique deberá tener en cuenta su carácter 
de carretera escénica y de alta sensibilidad ambiental.”. Casualment estos dies vaig 
tindre ocasió de parlar amb una persona que lloga cotxes a Benidorm i que ella és 
alcoiana i els envia cap ací. Diu: «xe, tots volen anar a Guadalest». Diu: «no, a 
Guadalest no, continueu cap amunt». Diu, tornen encantats del que és circular per 
una carretera de muntanya amb els valors paisatgístics que ara tenen. De tota 
manera, en la segona actuació parlaré del que s'entén per una carretera escènica. 

Sr. Gomicia:
Bona nit ja. Bé, jo seré molt breu, si del que estem parlant és del Pla d’Acció de les 
Comarques Centrals, atés que, bé, hi ha una resolució de desembre i encara no ha 
començat el procés de participació d’este pla d’acció, doncs ho deixem per a eixe, 
per a eixe moment el tema d’incloure’l o no, o valorar, o siga, tots els que estem ací, 
tots estem representats o representant en Comarques Centrals i tots podem 
proposar esta solució o una altra. Jo crec que esta moció no dóna lloc a..., perquè 
simplement no ha començat el procés de participació, el de Comarques Centrals.
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Sra. Domenech:
Bona nit a totes i tots.

Sr. Alcalde:
Un moment, li toca al Sr. Miró.

Sr. Miró.
Gracias de nuevo. A ver, voy a intentar ser breve, porque yo creo que el fondo de la 
cuestión no requiere demasiada explicación, como el Sr. Sanfrancisco, yo creo que 
ya se ha comentado, tenemos cada uno las posturas pues muy definidas, pero es 
que no es la tercera vez que se trae esta moción a este pleno, o sea, es que lo que 
estamos…, la primera, era hablar del fondo de la cuestión, de si queremos esas 
infraestructuras o no, vale, la segunda, era que esas infraestructuras se incluyeran 
en un programa que la Generalitat está diseñando, que es el programa UNEIX, y 
que se financien a través de ese programa, o sea, que nosotros aquí hayamos 
decidido que esa infraestructura la compartimos o no, no quita a que se proponga y 
se incluya en un programa. Yo, hoy, lo que traemos a este pleno es que esas 
mismas infraestructuras, mayoritariamente han sido compartidas por esta 
Corporación municipal, se incluyan en un nuevo plan que está desarrollando la 
Generalitat, casualmente, y aquí el representante del Partido Socialista, en el Pleno 
anterior, me acusaba, estaba leyendo yo en el acta, me acusaba de electoralista, a 
mí, por presentar, no, no, usted no, el representante del Partido Socialista que 
intervino en ese Pleno, y me acusaba de electoralista, pero yo creo que el 
electoralista será el que redacta y presenta, a unos meses de elecciones, esos 
planes, no el que presenta alegaciones e intenta mejorar ese plan, no, yo creo que al 
final muchas veces tenemos que medir esas palabras, y como decía, me dejan 
desorientado,  porque una moción que se aprobó en el Pleno anterior, en un Pleno 
anterior en el cual hablaba de esto y que el Partido Socialista compartía, ahora dicen 
que no a lugar, que no da lugar, precisamente, yo creo que ahora es cuando 
estamos a tiempo de trasladar a la Generalitat ese interés o no interés de esta 
Corporación, que se incluyan o no se incluyan, también es verdad, que yo lo 
entiendo, sus..., su problemática, claro, cuando ustedes aquí aprueban una moción 
para que se incluya en el programa UNEIX i la Generalitat deniega esas propuestas 
que ustedes mismos han compartido, claro, es normal que se sientan molestos i que 
digan: “no, no, yo ya no aprueba nada más aquí porque me van a decir que no, para 
que quiero, para que quiero aprobarlo”, però claro, seamos coherentes, si es que 
son las mismas, si es que el Sr. Sanfrancisco lo ha dicho, la Sra.  Sánchez lo ha 
dicho, si son las mismas, ¿como ahora no da lugar?, a ver, cuando más reincidamos 
en aquello de lo que estamos convencidos mejor, ¿para que tenemos que esperar al 
plazo de alegaciones?, ¿porqué no puede ir a la Conselleria, tener esa información 
en este mismo momento?, y cuando se abra el plazo de alegaciones el Partido 
Popular las preguntará también, pero vamos a posicionarnos, vamos a decir 
políticamente que cree esta Corporación, si cree que debe ser incluido en ese plan o 
no, ¿creemos que se debe incluir en ese plan o no?, yo lo único que pido ¿creemos 
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que se debe incluir?, si, pues díganlo, no, pues también, y entonces sabremos de 
que estamos hablando. Sr. Sanfrancisco, si es que, insistimos, si es que no estamos 
hablando de una autopista, si es que no queremos una vía para circular a 150 por 
hora, si es que claro que queremos que se respete esa especial sensibilidad, claro 
que queremos que esté supeditado a unos estudios paisajísticos medioambientales, 
pero vamos a mejorarla, si la moción lo dice, si hemos intentado ser lo más 
prudentes posibles, les decíamos que esa solución u otra, o sea, cualquiera, que la 
estudien los técnicos, pero vamos a movernos en ese sentido, si realmente 
queremos mejorar esa infraestructura, además, y esto referido a Compromís, 
siguiendo también las recomendaciones de la Sra. Climent, en el Pleno anterior, en 
el cual nos decía, que ese , que no era el documento adecuado, el UNEIX, pero que 
si el Plan de Acción Territorial  donde se tenían que plantear esas cosas, por eso 
estamos haciendo, hacerle caso a la Sra. Climent, hacerle caso a Compromís y 
traerlo de nuevo aquí para que, esperamos que esta vez sí, lo aprueben y pueda 
aportase esa idea, esas dos infraestructuras, al Plan de Acción Territorial de las 
Comarcas Centrales, tan simple como eso, yo creo que es cuestión de coherencia y 
de voluntad política y de decir si esas infraestructuras son una prioridad para esta 
corporación o no. Nada más.    

Sr. Alcalde:
Ara sí.

Sra. Domenech:
Moltes gràcies. Bona nit. Bé, jo com s'ha dit, esta moció ja es va presentar. Vaig a dir 
el següent i seré breu. Jo vull recordar-los que nosaltres ja vam parlar que s'està 
realitzant el procés del PAT en les Comarques Centrals, a petició del consorci, i 
seguisc. El futur de les nostres comarques passa pel PAT. Per tant, el Govern de la 
Generalitat ens reconeix i ja plantifica les nostres infraestructures i clar que volen 
que la CV-7881 que siga un enllaç amb l’A-7 perquè l'Hospital d'Alcoi tinga millor 
accés. Però repetisc, està el PAT per a fer i estudiar la millor proposta per a les 
xarxes de carreteres. Per què no intenten treballar més per la nostra ciutat, senyors 
del PP? Treballen per la ciutat i pensen a traure abans els projectes locals de la 
nostra ciutat, ja podrem en un futur instar a les conselleries pertinents que facen el 
que toca, però ara mateix s'està realitzant el PAT, que ja inclou totes les 
infraestructures supramunicipals, i alguns pobles, com Benilloba, i alguns més, no 
estan d'acord amb aquesta tasca, com la de la carretera, i el PAT té voluntat 
d’afrontar els reptes del futur. Tenim un 58% de terreny protegit i també cal cuidar la 
indústria d'aquestes comarques. Haurem de tindre-ho en compte tot, medi ambient, 
infraestructures i indústria, i per això esta tasca l'ha de fer el PAT i arribar a la 
coordinació i al diàleg. Nosaltres donem suport a una millora del traçat, però no a 
una autovia o una carretera que puga causar massa impacte mediambiental. Ens 
esperem a la redacció final del PAT. I em sorprén molt que vostès parlen en este 
plenari de la millora de la xarxa de carreteres, quan vostès, al Consorci de les 
Comarques Centrals, entitat que ja ha demanat la redacció del PAT, que és un 
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document que ha de reflectir això mateix que vostès demanen, ni hi estan ni se'ls 
espera.

Sra. Sánchez:
A vore, jo ja he expressat en la primera intervenció la nostra postura, per tant, no tinc 
molt més a afegir, només reiterar el que ja es va dir en el plenari en què vam 
presentar nosaltres esta moció, i que ja ha comentat també el Sr. Miró. Fins i tot, jo 
mateixa en la primera intervenció ja deia que no volem una autopista, que no volem 
una autovia, que tan sols volem millorar el que hi ha en tots els..., en tots els 
informes que siguen necessaris, perquè no..., perquè no hi haja cap contradicció i 
vaja al màxim, però bé. Doncs res, això, reiterar doncs la nostra postura a favor 
d'estes dos iniciatives que presenta el Partit Popular. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Sr. Sanfrancisco, explique’ns això del...,, de la carretera escènica. 

Sr. Sanfrancisco:
Bé, en primer lloc encara que diu un altre..., este traçat o este projecte del 2019 o un 
altre, sí que es fa referència a evitar revoltes, desniveles, fer variantes de tal, para 
mejorar la seguridad y recortar el tiempo. És que una cosa i l'altra no..., no lliguen 
bé. Continue amb la Sra. Bonig que recomanava per a eixa carretera, en el 
document que va fer en el 2011: «Las Carreteras, las Rutas o Carreteras Escénicas 
son las que se promocionan como un destino turístico, para que los viajeros las 
recorran sin prisas. Son carreteras o caminos que pasan por espectaculares 
paisajes, evocan hechos históricos o nos acercan a monumentos naturales y 
culturas singulares.”. No tinc res més a dir, ací explica ben clar el que és una ruta 
escènica, una carretera escènica que recomanava el Partit Popular en el 2011 i amb 
la qual nosaltres estem d'acord. 

Sr. Gomicia:
Doncs si anem al fons de la moció, la moció és de dos infraestructures en el Pla 
d'Acció de Comarques Centrals, i torne a dir, en el Pla d'Acció de Comarques 
Centrals. Per tant, esperem-nos al Pla d'Acció de Comarques Centrals, en què tots 
estem representats en esta entitat i valorarem si esta infraestructura o una altra. Jo 
no trobe una altra solució.

Sr. Miró:
Yo creo que deben ser por las obras, pero, de verdad, que yo, y hago auto-crítica, yo 
no entiendo nada de lo que está pasando en el debate de esta moción, no entiendo 
nada, es que yo no entiendo nada, si es que lo único que estamos pidiendo es, que 
en ese Plan de Acción Territorial que se está elaborando, yo no digo que esté 
cerrado, si estuviera cerrado ya no traeríamos aquí la moción, si la traemos, 
precisamente, para que lo tenga en cuenta, es que en la presentación que se hizo 
aquí no aparecía, tendremos que ponérselo en la cabeza a las personas que lo 
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están redactando, tendremos que decirle: “Oiga, acordaros de esto, que el Partido 
Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular tienen interés en que esto se incluya”, 
pero lo tendremos que decir, ¿tan malo es eso?, ¿qué problema hay con eso?, pero 
si ya hemos aprobado la moción desde UNEIX, si aprobamos lo mismo, si es 
copiado, si es literal, si es lo mismo, ¿qué problema tenemos?, a ver si va a ser 
verdad que lo que tiene miedo que les vuelvan a decir que no y quedar muy mal ante 
la opinión pública, a ver si ese es el problema que tienen, pero si es que, insisto, es 
que ya lo hemos presentado una vez, si es lo mismo, o sea, yo creo que es una 
contradicción, o sea, ¿si ya lo hemos aprobado una vez, por qué no podemos 
aprobarlo dos veces?, ya digo, yo a Guanyar no voy a discutirlo porque hoy tenemos 
un problema de fondo, Compromís sí, Compromís espero que también la apruebe, 
porque dijo que no era el documento apropiado UNEIX pero que en el Plan de 
Acción Territorial, y ahora mismo se ha confirmado, si que una vía lenta, una vía 
mejorada respecto a la que hay ahora, no una de alta velocidad, están a favor de 
que se haga, luego, por tanto, ¿que problema vemos ahí?, es que yo no, de verdad 
que no entiendo el problema que están planteando, por tanto, desde el Partido 
Popular insistimos en que esas infraestructuras son necesarias, nosotros si tenemos 
las ideas claras y creemos que se debe defender, mire, si la Sra. Bonig dijo en su 
momento: “Es que el Partido Popular ya se le han acabado los complejos”, le da 
igual, al PP le da igual, yo insisto, de lo que usted me dice no obtengo ninguna 
conclusión de que el Partido Popular esta en contra, pero si fue un Conseller del 
Partido Popular el que presentó en 2009 ese proyecto, o sea, ¿qué problema vamos 
a tener?, pero si usted quiere, de verdad, si a usted le consuela que diga, que sí, 
que Isabel Bonig no quería, es que el Partido Popular de Alcoy si que lo quiere y 
respecto a que nos preocupemos de las infraestructuras locales, pues vamos, si no 
beneficia la conexión de Alcoy a Benidorm  a los trabajadores que se desplazan allí 
todos los días, si no benefician a las empresas  que pueden suministrar productos a 
esas, a esa zona y a esas localidades todos los días, pues que venga Dios y lo vea, 
o sea, yo veo clarísimo que es un tema que afecta  directamente al ámbito local, 
clarísimo, porque al final va a mejorar la calidad vida de los alcoyanos y va a hacer 
que pueda haber una comunicación más fluida y puede hacer que vengan turistas a 
visitar nuestra ciudad y a realizar turismo comercial, puede facilitar muchísimas 
cosas, yo creo que afecta al ámbito local, por lo tanto, y acabo, dos infraestructuras 
que para el Partido Popular son necesarias y lo único que pedimos es, de la misma 
manera que pedíamos incluirlas en UNEIX, que también se incluyan en el Plan de 
Acción Territorial. Gracias.

Sr. Alcalde:
Simplement per aclarir-ho, nosaltres no anem a votar a favor d'esta moció perquè, 
com ha dit el Sr. Gomicia, no és el moment. El Pla d'Acció Territorial de les 
Comarques Centrals no va a fer-ho la Conselleria, la Conselleria ha fet un esborrany, 
un document base i anem a fer-ho entre tots, entre tots els territoris i entre tots els 
representants del teixit econòmic, social i polític de les Comarques Centrals. Està 
licitant-se ja a una empresa que desenvoluparà un procés participatiu en què va 
haver-hi jornades, seminaris, reunions, i tots aportarem la visió que volem de les 
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Comarques Centrals i d'ací eixirà ja un document, que és el que debatrem i és al que 
farem esmenes. Però encara eixe moment no ha arribat, és a dir, ací ara no té cap 
sentit. I jo, a més, com a president de les Comarques Centrals, si envie això ara, em 
diran: «Però, què collons estàs fent?», perdó, «què estàs fent?, què estàs fent? Si 
ara és quan anem a discutir-ho entre tots, i entre tots veurem quines infraestructures, 
quins serveis, quin model territorial volem i, si en el que isca hi ha discrepàncies o 
pensem que és millorable, serà el moment de fer les aportacions, però no ara, 
perquè encara eixe procés col·laboratiu i de conjunt per a fer el Pla d'Acció Territorial 
no ha començat. Simplement per això, sense entrar en el fons de les qüestions, a les 
quals nosaltres ja els vam donar suport. Votem la moció. 

El Pleno de la Corporación, por mayoría, con el voto a favor de los concejales de los 
grupos municipales CIUDADANOS (4) y PARTIDO POPULAR (4), y con los votos en 
contra de los concejales de los grupos municipales PSOE (9), GUANYAR ALCOI (5) 
y COMPROMÍS (3), No aprueba la moción presentada por el grupo municipal 
PARTIDO POPULAR.

Sr. Alcalde:
Lo de “collons” si pot ser, que no conste en acta!

6.12. Compromís  – Moció: Millora ubicació PROP, Registre i Padró

Sr. Alcalde: Va com a Declaració Institucional.

Llig la Declaració Institucional el Sr. Ivorra:

«A l’oficina PROP i a les diferents dependències de Registre i Padró es presten 
diversos serveis, entre els quals destaca permetre realitzar tràmits i gestions davant 
l’Administració, siguen tràmits d'Estat, Autonòmics o locals.

Així es facilita a la ciutadania informació en general sobre qualsevol tràmit o 
procediment que es tramite davant de l’Administració de l’Estat, de la Generalitat o 
de l’Ajuntament.

En aquestes oficines també es tramiten les ofertes d’ocupació pública; faciliten 
impresos de forma gratuïta, impresos oficials per poder iniciar tràmits i procediments 
de manera que l’usuari puga gestionar les seues necessitats amb una sola visita.

Els serveis són multitudinaris, tramitació d’expedients relacionats amb subvencions 
de plans d’habitatge, targetes de transport, empadronaments o càlculs sobre 
impostos dels vehicles, brossa, ...

Tots hem pogut observar la saturació, la falta d’espai i de privadesa que les actuals 
instal·lacions ofereixen als nostres conciutadans. A més a més, les oficines PROP 
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son el punt de la nostra comarca on l'administració garanteix l’adreçament correcte 
dels ciutadans a qualsevol de les unitats administratives d’àmbit autonòmic. La 
Corporació considera que els usuaris de l'oficina PROP d'Alcoi han anat 
incrementant-se als últims anys, 9.000 tràmits l’últim any i en total més de 44.000, a 
mesura que l'administració autonòmica ha anat millorant i augmentant la seua carta 
de serveis ciutadans. 

Però tota aquesta tasca dels diferents departaments, està prestant-se als ciutadans 
en un espai reduït, sense possibilitat de seure en algun dels casos. On s’aglomera 
un nombre considerable de persones diàriament i la possibilitat de millora i 
creixement del servei es veu limitada per l'espai disponible . 

Davant aquesta problemàtica, amb la voluntat de millorar el servei, l’accessibilitat a 
les dependències municipals i l’atenció als usuaris

Sol·licitem

1) Que l'Ajuntament d'Alcoi inicie converses amb els propietaris dels locals situats 
entre l'edifici Administratiu municipal del carrer Sant Llorenç  amb la finalitat de llogar 
o adquirir els locals per poder connectar les dues dependències per la cota 0.

2) Que es realitze la rehabilitació dels locals nous i els actuals per redistribuir 
eficientment la superfície, augmentant l'espai d'atenció al públic, l’espai d’espera i de 
seguretat, per afavorir la millora de les condicions laborals dels empleats, la 
privacitat de les atencions realitzades i evitar cues innecessàries. 

3) Unificar la dispensació de tiquets de tanda, d’una forma unificada per a tots els 
serveis que es presten actualment a les dues ubicacions.»   
 

6.13. Compromís  – Prec: ubicació dels contenidors a la web.

La Sra. Doménech llig el prec:

«Als darrers mesos estem tenint queixes de ciutadans que són conscients de la 
separació de residus als seus domicilis.

Però de res aprofita si aquests ciutadans fan la tasca de separar si a l'hora de 
depositar els residus els contenidors no estan accessibles, i en els llocs habituals. 
Ens referim especialment als contenidors on els usuaris depositen l'oli domèstic usat.

Aquests contenidors són retirats o canviats d'ubicació sense avis previ als usuaris, 
fet que provoca desconcert i desmotivació als usuaris.
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A Compromís Alcoi creiem en la separació en origen dels residus domèstics, però 
hem de tindre cura amb el servei de recollida. Aquest ha de ser continu i amb una 
ubicació estable, per facilitar als usuaris el seu ús, és per això que

Demanem

1.- Que l'Ajuntament d'Alcoi retorne els contenidors d'oli domèstic usat retirats a les 
seues ubicacions. 

2.- Que indique a la web corresponent els punts de retirada d'oli domèstic usat, 
arreplegada de roba usada o piles usades, i aquestes ubicacions siguen 
actualitzades i si hi ha cap canvi d'ubicació.

3.- Realitze la pertinent publicitat institucional informant dels canvis d’ubicació i les 
actualitzacions del servei.»

Sr. Martínez:
Moltes gràcies. Bé, li dic el que anem a fer, li accepte el prec, encara que no puga 
acceptar-li el primer punt perquè no anem a retornar els mateixos contenidors d'oli 
domèstic. Els contenidors d'oli domèstic estaven al carrer, no tenien cap relació 
contractual amb l'Ajuntament, estaven depositats al carrer, venia una empresa, se'ls 
emportava i els buidava; però, últimament, en els últims anys s'han deteriorat molt, 
hem tingut moltes queixes de vessaments d'oli, alguns estan foradats. Al final hem 
decidit que per millorar la situació és adquirir nosaltres els depòsits, i ara crec que hi 
ha, aproximadament, uns 12 o 15 distribuïts per tota la ciutat; hem decidit comprar 
30 contenidors d'oli, per dir-ho d'alguna manera. Els retolarem, farem les indicacions 
que diuen com s'han d'utilitzar, i el que sí que volem és que l'empresa després traga 
profit d'eixe oli per a reutilitzar-lo, que netege la zona on estiguen instal·lats, perquè 
al final és el que més molesta de la recuperació de l'oli, que són totes les restes que 
queden. Per tant, farem el punt dos i tres, l'únic que passa és que no retornarem 
eixos contenidors, sinó que n'adquirirem, en farem 30, 30 contenidors, quasi 
duplicarem la recollida d'oli, que crec que és important que estiguen, que estiguen 
per ací, i que milloren la situació actual.

Sra. Domenech:
Moltes gràcies. Simplement, vull dir-li que en el moment que vostès adquirisquen 
aquests tipus de contenidors i ja estiguen ubicats, que facen el favor de penjar-ho al 
web i fer la publicitat pertinent perquè els usuaris puguen tenir-ho en compte. Moltes 
gràcies.

6.14. Compromís  – Prec: Reparació vorera carrer Sant Joan .
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El Sr. Ivorra llig el prec:

«Al carrer Sant Joan s'ha realitzat als darrers anys una intervenció de l'Ajuntament al 
solar on estan les deixalles del forn d’estil morú. A la zona s'ha fet un parc per a 
gossos i una zona d'estacionament públic.

A aquesta zona d'estacionament els vehicles accedeixen per damunt de la vorera 
que antigament envoltava als edificis que ocupaven l'actual plaça i que van ser 
enderrocats. Però aquestes voreres no estan dissenyades per suportar els pes dels 
vehicles, d'una manera continua, com ara ocorre al ser zona d'accés a les places 
d'estacionament situades a part del solar. Les plaques que aprofiten de registres es 
troben en condicions molt deficients, que inclús fan perillar la seguretat dels vianants 
i dels vehicles que per allí circulen.

A Compromís Alcoi considerem que la seguretat és una part fonamental de les 
obligacions de l'Ajuntament, i aquest problema amb les lloses trencades està 
allargant-se molt de temps, ja que aquesta no és la primera vegada que es posa en 
coneixement del regidor i el problema persisteix, posant en perill als vianants cada 
dia que passa sense solució, és per això que 

Demanem

Que l'Ajuntament d'Alcoi inicie amb urgència la reparació i/o substitució de les lloses 
trencades a la vorera del pàrquing públic del carrer Sant Joan.»

Sr. Martínez:
Moltes gràcies. Li acceptem el prec, el problema no persisteix, el problema es 
repeteix, que no és el mateix, perquè quan passa un cotxe, nosaltres ho arreglem i 
d'ací a 4, 5, 6 mesos es torna a trencar perquè són lloses que són voreres i que 

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Referencia: 3494/2019

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 12433252766263134627 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

tenen accés al solar. No és que no ho fem, que anem fent-ho contínuament, però 
està bé que ens advertisca açò, i així ho farem. 

Sr. Ivorra:
Moltes gràcies que accepte el prec, entenc que sí que persisteix, entenc que vostès 
n’hagen substituït alguna, alguna llosa, però el problema real està en el que són els 
registres del que eren abans les cases, perquè hi ha un forat baix; per molt que 
canvien les lloses de damunt, continuaran trencant-se. El plantejament és que 
intentant buscar una solució, bé reomplint amb arena, bé reomplint amb algun tipus 
de material, perquè el pes dels vehicles no les trenquen. Gràcies. 

PRECS I PREGUNTES
1.- Compromís – Sr. Ivorra. Pregunta per la situació de les obres del CEEM.

Sr. Ivorra:
Gràcies novament, Sr. Alcalde. La pregunta va dirigida a la Sra. Aroa Mira. Ens 
agradaria saber com està la situació del CEEM, perquè les obres, teòricament, amb 
el termini d'execució que havien fet, havien d'haver acabat este mes, en el mes de 
març, i estem a final de mes. Ens agradaria saber quina és la situació real i com 
estan els tràmits per a la cessió a la Conselleria. Gràcies. 

Sra. Mira:
Jo no sé si per més preguntar es farà abans, però, constantment, mes a mes, em 
pregunteu. Les obres, efectivament, estan, si no a punt d'acabar, estan ja, i el que sí 
que..., com vaig dir a la comissió de fa dues setmanes, estem fent un contracte 
menor per poder tenir seguretat a la zona, d’acord?, a la zona, a més que està en els 
àmbits de la Policia Local i que hi puga també estar. I després la cessió del que és 
l'equipament del CEEM, ja ho vaig dir també. És veritat que encara falta una 
documentació que hem de rebre per part del Registre de la Propietat i després 
enviar. La setmana passada el Sr. Alcalde va tenir una reunió amb la Secretaria 
Autonòmica per tal d'aclarir estos conceptes, però tot el que se’ns ha demanat per 
part de la Conselleria, tot està en Conselleria, tot. Aleshores, no sé què més puc dir-
los, però és el que..., la informació que vaig dir, que estic dient i que diré fins que 
me'n vaja, és clar.

2.- Partido Popular – Sr. Tormo. Pregunta sobre el tema de l’exposició i 
manteniment dels cartells de la penya Bon Humor i prec per que les gestions 
estigueren fetes per al dia de la Gloria
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Sr. Tormo:
En l'anterior plenari vaig fer una pregunta i vaig entendre que no es podia contestar 
perquè no estava, precisament, el regidor de Cultura, que no hi estava per 
problemes familiars.

Sr. Alcalde:
Ah, sí, sí.

Sr. Tormo:
Que es tractava que fa uns anys vam fer un prec sobre la conservació, exposició i 
manteniment dels cartells de la Penya del Bon Humor, i volíem saber com estava 
eixe tema. L'Alcalde, amb bon criteri, va dir que, doncs això, que se’ns contestaria, 
perquè no estaves i, per tant, el prec que férem és que entenem que, bé..., si vols 
em contestes, i en contestar, després...

Sr. Llopis:
Sembla com si ens haguérem posat d'acord. Hui mateix he tingut ocasió de parlar 
amb Armando, el president de la Penya Bon Humor, per vore ja de redactar el 
document de cessió d'eixes obres a la col·lecció de l'Ajuntament, a vore de quina 
forma els cataloguem, els fotografiem, els depositem i mirem de fer una exposició 
que vaja canviant-se.

Sr. Tormo:
Bé, nosaltres no vam plantejar en cap moment un tema de cessió, això és una 
decisió de vostès. Nosaltres vam plantejar la conservació, d'acord?. El prec que 
férem aquell dia, fa un mes, en el ple anterior, era que, atés que el dia, simbòlic, que 
el dia més gran de la Penya Bon Humor és el dia de la Glòria, doncs que estes 
gestions estigueren fetes per a aquell temps i poder-ho celebrar amb ells.

Sr. Llopis:
Doncs crec que podrà vindre al clau, és a dir, podrem dir-ho eixe mateix dia; i, a més 
a més, que ja hi haja un document signat que indique que eixa cessió s'ha dut a 
terme.

Sr. Tormo:
Doncs bé, vull agrair-li el gest i que veig que el que preguntem fa un mes, fa que al 
mes següent, encara que siga l'últim dia, ho tenim ja clar i resolt. Gràcies.

3.- Guanyar Alcoi – Sra. Blanes. Pregunta per les cadires per a Festes per als veïns i 
veïnes del recorregut.
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Sra. Blanes:
Si, bé, nosaltres volíem preguntar sobre el tema que..., bé..., ens hem assabentat 
per premsa i per veïns i veïnes que ens ho han comunicat, el tema de les cadires per 
a festes per als veïns i veïnes del recorregut, que bé, no sé com s'ha tramitat, si 
s'havia comunicat o no a l'Ajuntament l'obligatorietat que els veïns i veïnes foren 
socis de l'Associació de Sant Jordi, que fins ara no era un requisit ni una exigència, i 
que si s'havia realitzat algun informe jurídic o alguna cosa, que valorara un poc la 
legalitat de l'obligatorietat que s'havia proposat per part de l'Associació de Sant Jordi, 
a vore quina valoració feia el Govern, en este cas, perquè ens ha sobtat.

Sr. Llopis:
Fins al que nosaltres sabem, no està obligant-se que siguen socis, sinó el que està 
fent-se és que en fer-se socis són abonats i, per tant, poden beneficiar-se d'eixa 
adquisició de les cadires.

Sra. Blanes:
Bé, però ser abonat és una manera voluntària d'una persona que vol abonar-se i els 
veïns fins ara ja tenien eixa deferència per tenir un habitatge o un local a la zona del 
recorregut. Vull dir..., que no era necessari el requisit de ser abonat, almenys fins 
ara.

Sr. Llopis:
Els abonats continuen igual, vull dir, que no tenen cap problema, l'única qüestió és 
que el que demanen és que la gent es faça associada per a un futur abonat, és a dir, 
els actuals estan igual, els actuals estaven absolutament igual, absolutament igual.

Sra. Blanes:
D’acord. La presentació del Govern és que els veïns i les veïnes que fins ara tenien 
el dret reservat d'adquirir les cadires que estaven baix del seu habitatge al preu 
corresponent, però tenien eixa prioritat, eixa preferència, continuen tenint eixa 
preferència, sense ser associat de l'associació? D’acord. Aleshores, ho 
comprovarem perquè no ens havia arribat eixa informació. 

4.- Guanyar Alcoi – Sra. Blanes. Eliminació de Alianthus a la curva del carrer 
Calderón.

Sra. Blanes:
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I, després, una altra cosa molt concreta i molt, molt senzilla, però sí que 
m'agradaria..., no sé si en són conscients..., coneixedors. A la revolta del que és el 
carrer Calderón, aquella que es va ampliar, bé, baixant a mà dreta, just quan acabes 
de fer aquesta revolta, hi ha allí una quantitat d'alianthus prou important que, 
finalment, o siga, el que fan és que, una vegada hages acabat la corba, te n’has 
d'eixir prou a l'altre carril. Aleshores, era una qüestió relacionada amb el transit; i 
l'altra, perquè sabem el mal que fa als murs. Si això es podria eliminar? 

Sr. Alcalde:
Sí, en prenem nota. 

5.- Ciudadanos – Sra. Granados. Recordatori espill del carrer Xorrador.

Sra. Granados:
Gràcies, Alcalde. És un recordatori, fa dos plens que vaig demanar el mirallet al 
senyor i només ens en queda un. Aleshores volia dir-ho abans que s'acabe açò, 
oficialment, d’acord? Per favor. Gràcies.

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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