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ACTA de la sessió ordinària realitzada pel Ple de l’Ajuntament el dia 15 d’abril 
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

ALBERTO BELDA RIPOLL

Srs. Regidors
JORDI VALENTÍ MARTÍNEZ JUAN

RAÜL LLOPIS I PALMER
MARÍA BACA NICOLÁS

ESTEFANÍA BLANES LEÓN
CRISTIAN SANTIAGO DE JESÚS
M.ª VICTORIA LLÀCER ANDUIX

ALEIXANDRE SANFRANCISCO GIMÉNEZ
JORGE SEDANO DELGADO

JOSÉ MIGUEL ANTOLÍ VALLS
MARÍA ISABEL SÁNCHEZ MATEOS

LUCÍA GRANADOS ALÓS
RAFAEL JORGE MIRÓ PASCUAL

EDUARDO DANIEL TORMO MATARREDONA
AMALIA PAYÁ ARSÍS

IGNACIO PALMER GONZÁLEZ
ANNA CLIMENT I MONTLLOR

BEGOÑA DOMÉNECH FERRÁNDIZ
MARIO IVORRA TORREGROSA

Secretària
SONIA FERRERO COTS

A la ciutat d’Alcoi, a les 19:05 h del dia 15 d’abril 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, Nuria Aparicio Galbis. 
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Excusen la seua assistència la senyora VANESA MOLTÓ MONCHO i la senyora 
NAIARA DAVÓ BERNABÉU.

Dóna fe de l’acte la secretària de la corporació, Sonia Ferrero Cots.

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

1. Aprovar, si escau,  l’esborrany de l’acta de la sessió de 25-02-2019 
(ordinària)

Se  da  cuenta del borrador del acta de la sesión realizada por el Pleno el 25-02-
2019 (ordinaria).

El acta es conforme con lo que se ha tratado y acordado en la sesión y se aprueba 
por por unanimidad de los señores asistentes, con los votos a favor de los 
concejales de los  grupos municipales PSOE (8), GUANYAR ALCOI (4), 
CIUDADANOS (4), PARTIDO POPULAR (4) y COMPROMIS (3).

2. Protocol, correspondència i disposicions oficials.

Sr. Alcalde:
Vull felicitar Raül Fernández, esportista del Judo Club Alcoi, que ha obtingut la 
medalla de bronze en categoria cadet, 90 kg., en la Copa d'Espanya celebrada a la 
localitat d'Alacant el passat 9 de març de 2019.

Vull felicitar també el grup aleví del Club Gimnàstica Rítmica d'Alcoi, format per 
Blanca Agudo, Paula Torregrosa, Paula Hinojar, Daniela Picó i Anna Silvestre per 
aconseguir el Campionat d'Espanya a la Copa d'Iberdrola, Grup 1, per conjunts de 
nivell absolut, celebrada a Guadalajara el 14 d'abril de 2019.

3. INTERVENCIÓ I PRESSUPOSTOS
3.1. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2019 PER 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS, EXP.: 1.02.2019/018.

Se propone la incoación de un expediente de modificación presupuestaria. Se 
considera que debe ser inmediata la disponibilidad de los créditos en razón del 
excepcional interés general en la realización de los gastos. Se manifiesta que los 
créditos que se minoran no van a ser utilizados en lo que resta de ejercicio.

Al respecto se manifiesta:
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 El gasto es específico y determinado.
 No puede demorarse a ejercicios posteriores.
 No existe crédito dotado en el ejercicio en curso para tales gastos.

El gasto se financia con:

 Bajas de otras partidas.

Visto lo dispuesto en los artículos 177 R.D.Leg. 2/04 y 35-38 RD 500/90 y en 
la base 11 de ejecución del presupuesto.

Consta en el expediente el informe de Intervención.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernaza y 
Régimen Interno, el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de 
los concejales de los grupos políticos PSOE (8), GUANYAR ALCOI (4) y 
COMPROMÍS (3), y la abstención de los concejales de los grupos políticos 
CIUDADANOS (4) y PARTIDO POPULAR (4), adopta los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar el expediente de modificaciones de crédito al Presupuesto 
Municipal de 2019 por créditos extraordinarios nº  1.02.2018/018 que se financiarán 
con  bajas de otras partidas, con el siguiente detalle:
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1 Aplicación 

Presupuestaria

Expresión Importe Proyecto Financiación

01337.43100.48210 Premios implantación establecimientos 
comerciales Centro 21.000,00

01337.43100.79800 Subv. Acond. Locales comerciales 
Centro 30.000,00 2019 4 U37 1 Rec. Ctes.

Total crédito extraordinario 51.000,00

01337.43102.22610 Proyecto dinamización Centro -51.000,00

Total fnanciación con bajas -51.000,00

Segundo.- Esta aprobación está sujeta a los mismos trámites y requisitos que 
los presupuestos. En su tramitación se aplicarán las normas sobre información, 
reclamaciones y publicidad  aplicables a la aprobación de los presupuestos.

3.2. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, 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 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 dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernaza y 
Régimen Interno, el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de 
los concejales de los grupos políticos PSOE (8), y la abstención de los concejales de 
los grupos políticos GUANYAR ALCOI (4), CIUDADANOS (4), PARTIDO POPULAR 
(4) i COMPROMÍS (3), adopta los siguientes acuerdos:

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

imputación a las partidas presupuestarias correspondientes:
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- Relación Q/2019/10002, por un importe total de 7.781,70 €, que 
empieza con la operación ADO nº 920190001506, Tercero: 
NATURGY IBERIA, S.A., Importe: 682,96 €  y termina con la 
operación ADO  nº 920190003305, Tercero: COSTA NACHRICHTEN 
MEDIA, S.L., importe: 621,46 €.

3.3. DONAR COMPTE DE LA REMISSIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A 
L’EXERCICI 2019 A MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES.

El artículo 15.2 de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se 
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, regula las obligaciones de carácter anual que deben ser remitidas a 
través de esta Intervención al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
con anterioridad al 31 de enero de cada año.

La información a remitir se efectúa a través de la plataforma informática del 
propio Ministerio y mediante firma electrónica a través de modelos normalizados 
habilitados al efecto. En la plataforma consta fecha límite máxima para su remisión 
en 4 de marzo de 2019. Con anterioridad a dicha fecha se remitió el Presupuesto 
Municipal prorrogado para 2019.

Dicho suministro de información correspondiente al Presupuesto Municipal  
para el ejercicio 2019, ha sido efectuado por la Intervención Municipal  dentro del 
plazo establecido.

Por todo lo expuesto, el Pleno de la Corporación queda enterado de la remisión 
realizada que presenta el siguiente resumen:

1.- Datos presupuestarios, Estados Iniciales e información complementaria de 
cada Entidad:

- Resumen clasificación económica.
- Desglose de ingresos corrientes.
- Desglose de ingresos y capital financiero.
- Desglose de gastos corrientes.
- Desglose de gastos de capital y financieros.
- Clasificación por programas.
- Desglose de transferencias.
- Dotación de Plantillas y retribuciones.
- Deuda viva y previsión de vencimiento de deuda.
- Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años.
- Inversiones reales.
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- Beneficios Fiscales y su impacto en la Recaudación.
- Ajustes informe de evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con 

normar SEC.

2.- Ajustes por transferencias entre Entidades.

3.-. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas:

- Datos generales del Informe de Evaluación.
- Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria.
- Validación datos informe/levantar validación.
- Resumen análisis estabilidad Financiera.

4. CONTRACTACIÓ
4.1. DEVOLUCIÓ DE LA GARANTÍA DEFINITIVA DIPOSITADA PER A 

L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE “GESTIÓ INTEGRAL DEL TEATRE 
CALDERÓN EN RÈGIM DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA” (C.453-G)

Vista las instancias de fecha 24-10-2012 REN 26302 y 6-7-2017 REN 21049, 
presentadas por la mercantil AGRUPACIÓN DE EMPRESAS AUTOMATISMOS, 
MONTAJES Y SERVICIOS, S.L., mediante las que se solicita la devolución de la 
garantía definitiva por importe de 50.000 euros, correspondiente al Contrato de” 
Gestión Integral del Teatro Calderón en régimen de Concesión administrativa” 
C.453-G, que fue constituida mediante Aval y depositada en la Tesorería de este 
Ayuntamiento.

Obra en el expediente escritura de “FUSIÓN POR ABORCIÓN OTORGADA 
POR LA ENTIDAD AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, 
S.A.U. COMO SOCIEDAD ABSORBENTE Y AGRUPACIÓN EMPRESAS 
AUTOMATISMOS, MONTAJES Y SERVICIOS, S.L.U. COMO SOCIEDAD 
ABSORBIDA” de fecha 30-11-2015, con nº de protocolo 4.155 otorgada ante el 
Notario del ilustre Colegio de Madrid, Dª Ana Lopez-Monís Gallego y “ESCRITURA 
DE PODER OTORGADO POR AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES, S.A.U” de fecha 9-5-2015, con nº de protocolo 1.176 otorgada 
ante el Notario del ilustre Colegio Madrid, Dª Ana Lopez-Monís Gallego.

El contrato se formalizó con fecha 1-8-2008 a la Unión Temporal de Empresas 
“U.T.E. TEATRO CALDERÓN” con CIF: U-98061278, por un periodo de duración de  
4 años a contar desde la fecha de su formalización, cabiendo la posibilidad de 
poderlo prorrogar por periodos de (2) años, sin que en ningún caso la duración total 
del contrato pudiera exceder de (8) años.
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Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de noviembre 
de 2010, se acordó autorizar la cesión del contrato a favor de la mercantil 
AGRUPACIÓN DE EMPRESAS AUTOMATISMOS, MONTAJES Y SERVICIOS, S.L. 
con CIF: B-91499152.

La cláusula 8, REVERSIÓN, del PCAP establece lo siguiente: “Al finalizar el 
plazo de la concesión se extinguirán todos los derechos adquiridos, revirtiendo la 
instalaciones municipales, en conjunto, al Ayuntamiento.”

Con fecha 31 de julio de 2012 se levantó acta de CONFORMIDAD de 
reversión de las instalaciones que fueron objeto de concesión indicando en el punto 
SEGUNDO de la misma lo siguiente: “En este acto se inicia el cómputo del plazo de 
un año fijado en el contrato, para la devolución por parte del Excmo. Ayuntamiento 
de Alcoy a la entidad AGRUPACIÓN DE EMPRESAS AUTOMATISMOS 
MONTAJES Y SERVICIOS, S.L. del aval entregado en su día por dicha entidad al 
Ayuntamiento por importe de 50.000 €."

Conforme a la cláusula 28 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares (en adelante PCAP): “La GARANTÍA DEFINITIVA quedará afecta hasta 
que termine el plazo de garantía de la concesión, que será de un año tras la 
finalización del periodo concesional y la consiguiente reversión de los bienes del 
Ayuntamiento de Alcoy” habiendo finalizado el periodo de garantía.

Visto el informe solicitado al Departamento de Cultura el 23-1-2018, emitido 
en fecha 26 de enero de 2018, por el Técnico de Gestión Cultural, que dice 
literalmente: “ En relació a la nota interior del vostre departamente, de data 23 de 
gener, de la devolució de fiança del contracte –Gestió Integral del Teatre Calderón 
en règim de concessió administrativa—a favor de la mercantil Agrupación de 
Empresas Automatismos, montajes y servicios, S.L.; us comuniquem que no costa 
cap reclamació ni insatisfacció per part de l’Ajuntament referent al compliment del 
contracte tant en materia de gestió com de manteniment de les instal.lacions.”

Visto el informe solicitado a la Inspección General de Servicios el 23-1-2018 y 
el 14-2-2019, emitido en fecha 20-3-2019 por la Ingeniera del Servicio Eléctrico 
Municipal, que dice literalmente: “Que durante el periodo comprendido durante dicha 
cesión, no se produjo ninguna reclamación, al respecto. Por otra parte cabe indicar 
que dicha gestión fue cedida posteriormente a la ENTIDAD DE EMPRESAS 
SUTOMATISMOS MONTAJES Y SERVICIOS, S.L. sin que esta tampoco realizara 
ninguna objeción sobre el estado de las instalaciones y material existente. Por tanto 
no existe inconveniente en que se realice la devolución de dicha fianza”

Visto el informe solicitado a la Tesorería Municipal el 23-1-2018, emitido en 
fecha 25 de enero de 2018, por el Tesorero, en el que informa que el AVAL otorgado 
en fecha 26/01/2011, a favor de AGRUPACIÓN EMPRESAS AUTOMATISMOS 
MONTAJES Y SERVICIOS S.L. con NIF B-91499152, por importe de CINCUENTA 
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MIL EUROS (50.000€), constituido ante este Ayuntamiento e inscrito en el Registro 
Especial de Avales con el nº 2011/001.324, como garantía definitiva del contrato de 
gestión integral del Teatro Calderón en régimen de concesión administrativa (C.453-
G), se encuentra actualmente depositado en la dependencias municipales sin que 
hasta la fecha haya sido objeto de devolución.

Visto el informe emitido por el TSA de Contratación en fecha 1 de abril de 
2019.

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 2ª de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la competencia como 
órgano de contratación respecto de contratos que superen la duración de cuatro 
años, corresponde al Pleno.

En atención a lo expuesto, visto el dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Gobernanza y Régimen Interno, el Pleno de la Corporación, por 
unanimidad de los asistentes, con los votos a favor de los concejales de los Grupos 
Políticos PSOE (8), GUANYAR ALCOI (4), CIUDADANOS (4), PARTIDO POPULAR 
(4) y COMPROMÍS (3), adopta los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar la devolución de la fianza constituida mediante aval, para 
responder del contrato indicado, por un importe de 50.000 euros, cuyo contratista es 
AGRUPACIÓN DE EMPRESAS AUTOMATISMOS, MONTAJES Y SERVICIOS, S.L. 
con CIF: B-91499152, en la actualidad AERONAVAL DE CONSTRUCIONES E 
INSTALACIONES, S.A.U con CIF A-28526275, previa presentación en el 
Departamento de Intervención/Tesorería del modelo de declaración responsable 
para la retirada y cancelación de aval y autorización para la retirada y cancelación de 
aval (si es el caso), que se detalla en la web del Ayuntamiento de Alcoi 
www.alcoi.org, áreas, Secretaría y Contratación, perfil del contratante, modelos.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado y a los 
Departamentos de Tesorería e Intervención.

5. CULTURA
5.1. ADHESIÓ A LA CANDIDATURA DE LA FEDERACIÓ DE SOCIETATS 

MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FSMCV) ALS PREMIS 
PRINCESA D’ASTÚRIES EN LA CATEGORIA DE LES ARTS

Visto el escrito con número de Registro de Entrada 2019010067, de fecha 13 de 
marzo de 2019, remitido del Presidente de la Federación de Sociedades Musicales 
de la Comunitat Valenciana (FSMCV), en el que solicita el apoyo y adhesión del 
Pleno del Ayuntamiento de Alcoy a la candidatura de la Federación de Sociedades 
Musicales de la Comunitat Valenciana.
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La Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV) es 
una entidad sin ánimo de lucro que tiene por objeto la unión entre las asociaciones 
que la integran para promover, difundir y dignificar la afición, enseñanza y práctica 
de la Música, potenciar el asociacionismo y proporcionar a la sociedad civil un medio 
de desarrollo y articulación cultural. Nació en el año 1968 con el objetivo de aunar 
esfuerzos a favor del desarrollo colectivo de las bandas de música y del 
asociacionismo civil.

Los destinatarios de las actividades que realiza la FSMCV son las asociaciones que 
la componen y, por extensión, los músicos y el público en general.

Asimismo, la FSMCV asume la representación y defensa de los intereses generales 
de sus sociedades federadas ante las instituciones públicas y privadas, y solicita las 
ayudas necesarias para continuar la labor cultural y docente de sus asociadas.

Esta misión musical y cultural, ha sido reconocida por las entidades públicas
valencians declarando la tradición musical popular valenciana, materializada por las 
sociedades musicales, como Bien de Interés Cultural Inmaterial (Decreto 68/2018, 
de 25 de mayo del Consell).

En la actualidad la FSMCV agrupa 550 Sociedades Musicales federadas de toda la 
Comunidad, de entre las cuales se encuentras las 4 bandas de música de Alcoy:

- SOCIETAT MUSICAL D’ALCOI
- SOCIETAT MUSICAL NOVA D’ALCOI
- CORPORACIÓN MUSICAL PRIMITIVA
- AGRUPACIÓN MUSICAL SERPIS

La Fundación Princesa de Asturias convoca los Premios Princesa de Asturias que, 
anualmente, son entregados en un solemne acto académico que se celebra en 
Oviedo, capital del Principado de Asturias.

Son objetivos de la Fundación contribuir a la exaltación y promoción de cuantos 
valores científicos, culturales y humanísticos son patrimonio universal.

Estos Premios están destinados a galardonar la labor científica, técnica, cultural, 
social y humanitaria realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de 
institución en el ámbito internacional. Se conceden en ocho categorías: Artes, 
Letras, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Investigación Científica y 
Técnica, Cooperación Internacional, Deportes y Concordia.

Vistos els informes emesos pel tècnic de Gestió Cultural i pel Gabinet Jurídic, aquest 
expedient inclou la documentació necessària per a la seua aprovació en el Ple 
Municipal.
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Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Servicios a las Personas, 
el Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus asistentes, con los votos a favor 
de los concejales de los Grupos Políticos PSOE (8), GUANYAR ALCOI (4), 
CIUDADANOS (4), PARTIDO POPULAR (4) y COMPROMÍS (3), adopta los 
siguientes acuerdos.

Primero. Apoyar la candidatura de la Federación de Sociedades Musicales de la 
Comunitat Valenciana (FSMCV) a los Premios Princesa de Asturias en la categoría 
de las Artes.

Segundo. Facultar al señor alcalde, Antonio Francés Pérez, o quien legalmente le 
sustituya, para la firma de la adhesión a la candidatura del expediente de referencia.

6. GOVERN MUNICIPAL
6.1. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia des de la número 1046 fins 

a la número 1319 del període 2019.

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

 Del 18 de marzo de 2019, núm. 1046, al 2 de abril de 2019, núm. 1319.
 
El Pleno de la Corporación queda enterado.

6.2. GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS. RUEGO: ACERAS CALLE SAN 
MATEO.

La Sra. Sánchez lee el siguiente ruego:

“En el Pleno Ordinario de diciembre de 2017, Ciudadanos presentó un Ruego, que 
fue aceptado, en relación a la acondicionamiento de la acera de la calle San Mateo, 
en la parte de la Glorieta.

Adjuntamos extracto del acta del Pleno:

“Sr. Martínez: Bé, acceptem el prec. S’ha de tindre en compte que eixe carrer 
voldríem estudiar també el tema de què, per descomptat, s'inclogueren totes les 
mesures d’accessibilitat, perdó. I, sobretot, arreglar les voreres intentant tindre un 
projecte, doncs que fóra un poc significatiu per al carrer que és, i encarregarem 
pròximament la memòria
del que puga costar eixa intervenció.
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Sra. Sánchez: Moltes gràcies per acceptar el prec. Sí que és veritat que s'ha de 
tindre en compte l'accessibilitat, clar està, la que tenim. És important, com estava 
dient en el plec, el tema de l’accessibilitat. Però el mal estat, sabem que la Glorieta 
la freqüenten molt les persones, moltes persones de més edat i és important que 
tinguen una seguretat. I també és important l’estètica tenint en compte, a més, que la 
Glorieta ara s’ha convertit en un punt clau de molts esdeveniments que es fan a la 
ciutat. També, els que s’han fet sempre com el Mig Any de festes, com els nous que 
estan fent-se, així com la Fira de Nadal, la Fira del Modernisme, també és important 
que lluïsca una bona estètica. Moltes gràcies.

Sr. Martínez: ...també ho tindrem en compte, perquè crec que hi ha una intervenció 
prevista en el que és el Pla de Recuperació del Centre, tota la zona del mercat i 
posar- ho en consonància amb el que allí hi ha previst.”

Por todo lo expuesto, desde Ciudadanos realizamos el siguiente RUEGO:

Habiendo transcurrido un tiempo prudencial, nos gustaría saber si han iniciado ya las 
gestiones para la realización de dicha obra.”

Sr. Martínez:
Moltes gràcies i benvingudes a totes i a tots els que hui ens acompanyen al saló de 
Plens. Sobre este prec vull comentar-li que parle un poc en..., per part de la meua 
companya, Vanesa Moltó, que és la persona que s'ha encarregat de dinamitzar eixa 
actuació de què parlàvem del carrer Sant Francesc i placeta del Mercat, i ací sí que 
tenim una memòria i tenim aproximadament el pressupost que va costar, però 
encara no l'havíem..., no, encara no hem pogut executar-lo. Ho vam traslladar als 
comerciants del Centre per a ensenyar-los un poc els materials que podrien utilitzar-
se. Jo crec que hi estàvem tots d'acord. Sobre esta segona part a la qual vostés fan 
referència ací, fins que no tinguem resolta la primera, tampoc no voldríem passar 
més endavant, sobretot perquè jo crec que té, com deia en aquell ple, ha de tindre 
una connexió estètica amb què puguem dissenyar el carrer Sant Mateu, però és cert 
que el carrer Sant Mateu, en eixe tram, necessita un condicionament general, que jo 
crec que no farem fins que no tinguem quin és l'exemple del Mercat de Sant Mateu.

Sra. Sánchez:
Bé, doncs, sí, només vull dir que..., que puga ser com més aviat millor, perquè, clar, 
si..., està clar que si va a arreglar-se tot, doncs faltara eixe tros per a donar-li tot el 
que estava dient vosté, una continuïtat, però és important que puga tindre estètica 
també per..., un poc pel greuge comparatiu amb la vorera d'enfront, amb els pilonets, 
que està molt guapet, i aleshores quan creues a la vorera d'enfront, dius: «ostras», 
açò és el que..., que les «baldoses» estan tortes, però bé. Com més aviat millor 
perquè quede tot amb una estètica molt més uniforme. Moltes gràcies.   
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6.3. GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS. RUEGO: CALLE OLIVER 23, PLAZAS 
MINUSVÁLIDOS.

El Sr. Antolí lee el siguiente ruego:

«Desde Ciudadanos tenemos conocimiento de que algunos servicios del área de 
salud que se prestaban en la calle Oliver, en la actualidad, han sido desplazados al 
centro de salud de La Fábrica. En su momento, para el buen desarrollo de dichos 
servicios, en la calle Oliver se habilitaron dos plazas de aparcamiento para 
minusválidos.

Por todo ello desde Ciudadanos realizamos el siguiente RUEGO:

Que el Gobierno Municipal estudio nuevamente, a través de los técnicos 
correspondientes si continua existiendo la necesidad de mantener dichos 
aparcamientos para minusválidos y que, en función de los informes de los técnicos 
se actúe en consecuencia.»

Sr. Martínez:
Moltes gràcies de nou. Bé, vull corroborar que els serveis de l'Àrea de Salut no estan 
al carrer Oliver, jo recorde que vostès..., crec que van..., no sé si va ser en comissió 
o en plenari, també van tractar este tema, sol·licitant el canvi, almenys de les places, 
i ho traslladarem a Policia perquè és cert que ho van demanar fa temps, que encara 
que no es reduïren, que les canviaren, almenys en deixàrem una allí i una en un 
altre lloc, que també permetera que no es perdera cap plaça d'aparcament, però que 
no perjudicara també una gran part de l'aparcament al carrer Oliver. Ho traslladarem 
a Policia i intentarem en el mínim temps possible portar-ho a cap.

Sr. Antolí:
Bé, moltes gràcies per arreplegar este prec. És notable que els veïns també estan 
un poc molestos perquè, fins i tot els d'eixe número fins a l'encreuament amb Sant 
Benet, també està prohibit aparcar des que van fer les obres d'asfaltat. Aleshores, sí 
que demanen tots, hi ha una queixa generalitzada dels veïns, a vore si fóra possible, 
almenys que s'eliminara una de les places, ja que també al carrer Isabel II hi ha una 
altra de minusvàlids. Gràcies.

6.4. GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS. PREGUNTAS Y RUEGO: 
CONCIERTOS RELEVANTES.

La Sra.  Granados lee las siguientes preguntas y ruego:
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«Desde Ciudadanos hemos preguntado al Gobierno Municipal, en diferentes 
ocasiones, sobre la posibilidad de que se pudieran organizar conciertos de cierta 
entidad, sobre todo dirigidos al público más joven. 

Ante la proximidad de las Fiestas de Moros y Cristianos, así como de la época 
estival, más propicia para la realización de conciertos al aire libre, desde el grupo 
municipal Ciudadanos nos interesamos de nuevo por este asunto.

Por todo ello realizamos las siguientes PREGUNTAS:

- ¿Tiene previsto el Gobierno Municipal la organización en próximas fechas de algún 
concierto de relevancia en nuestra ciudad?»

Sr. Llopis:
Per a Festes de Moros i Cristians, no, no es té previst cap concert de rellevància.

Sra. Granados:
«¿En las próximas fechas?, es la pregunta.»

Sr. Llopis:
El que estem fent, que era el que tenim preparat per a contestar-li, és que s’està 
veient en diferents espais per poder organitzar concerts de rellevància, tal com vosté 
els ha anomenat, i que donen també garantia tant en seguretat i legalitat, perquè es 
puguen dur a terme.

Sra. Granados:
«- ¿cuál sería la ubicación elegida?»

Sr. Llopis:
Estem valorant, juntament amb els tècnics, diferents espais. 

Sra. Granados:
«- ¿I la dotació econòmica que tenen prevista, si és possible?»

Sr. Llopis:
Doncs, en principi, com està valorant-se, tampoc..., fins que no tinguem l'espai i on 
s’haja d’actuar, no tenim una valoració econòmica.

Sr. Alcalde:
El prec.

Sra. Granados:
«Fem el prec:
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Sí, que s’estudie la possibilitat d’organitzar algun concert, com hem dit, de certa 
entitat, en la ubicació que siga tècnicament la més adequada que, pel que m’ha dit 
vosté, ja està veient-se.»

Sr. Llopis:
Li acceptem el prec perquè és la nostra voluntat també fer concert de rellevància a la 
nostra ciutat. 

Sra. Granados:
Moltes gràcies.

6.5. GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS. PREGUNTAS: UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE.

La Sra. Granados lee las siguientes preguntas:

«Tras la buena acogida que ha tenido entre los estudiantes la apertura de la sede de 
la Universidad de Alicante en nuestra ciudad, con el primer curso del grado de 
Maestro de Infantil, en la Cámara de Comercio y dado que, en un futuro próximo, va 
a tener lugar la implantación de los próximos cursos de dicho grado, las 
instalaciones de la Cámara de Comercio, tal como ya se conocía desde el principio, 
van a resultar insuficientes. Por esa razón, según ha trascendido, el Gobierno 
Municipal está trabajando en la búsqueda de otro espacio para ubicar la sede de la 
UA.

Por todo ello desde Ciudadanos realizamos las siguientes PREGUNTAS:

- ¿Tiene previsto ya el Gobierno Municipal una ubicación alternativa para la sede de 
la Universidad de Alicante en Alcoy?»

Sr. Gomicia:
Bona vesprada. Bé, inicialment este conveni està previst per a tres anys. De fet, 
demà signem una addenda de millora de col·laboració amb la Cambra de Comerç i 
inicialment encara no tenim una ubicació, estaran tres anys a la Cambra de Comerç.

Sra. Granados:
«Bé, perquè l’addenda que van a firmar és per a tres anys. I, transcorreguts estos 
tres anys, tenen pensat finalment un destí final perquè la UA s’instal·le definitivament 
i tinga una seu pròpia i en condicions, a l’altura de, bé, com té l’EPSA, la Universitat 
d’Alacant en Alcoi?»

Sr. Gomicia:
Si, primer que res, hem de valorar la situació. Tenim en compte que és el primer any, 
veiem com funciona. De fet, gràcies a eixa avaluació, hem fet l'addenda, que 
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significa la utilització de més espais a la Cambra de Comerç. Una vegada que 
passen dos anys o dos i mig, doncs ja tindrem una informació exacta de les 
necessitats i a partir d'ací... 

6.6. PP - MOCIÓN: PARA COMBATIR LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS, 
GARANTIZAR EL DERECHO DE PROPIEDAD, LA SEGURIDAD DE LAS 
PERSONAS Y BIENES Y LA CONVIVENCIA SOCIAL 

La Sra. Payà lee la siguiente moción:

«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Partido Popular ha anunciado la presentación en el Congreso de los Diputados de 
una Proposición de Ley Orgánica destinada a combatir la ocupación ilegal de 
viviendas que garantice el derecho de propiedad, la seguridad de personas y bienes 
y la convivencia social. En su articulado se establece, entre otras medidas, que la 
Policía podrá desalojar la vivienda ocupada ilegalmente en un plazo express de 24 
horas, sin necesidad de esperar varios meses como hasta ahora y refuerza el delito 
de usurpación pasando de una multa a pena de privación de libertad de uno a tres 
años.

Cuando hay una ocupación ilegal, hay un acto delictivo y hay una víctima a la que se 
despoja de un derecho que también tiene amparado en la Constitución. No puede 
ser que estas políticas de cambio se basen en considerar la ocupación ilegal como 
una solución válida para una minoría, cuando se han convertido en un problema 
para la mayoría.

Combatir el alarmante y creciente problema de la ocupación de viviendas, luchar 
contra las mafias y la delincuencia asociada a la misma y garantizar así, la 
propiedad privada, la convivencia y la seguridad son los motivos principales que 
impulsan esta iniciativa normativa en el Congreso de los Diputados.

Aunque en la última década se han acortado sustancialmente los plazos judiciales 
para el desalojo de viviendas, el problema de la ocupación genera alarma en la 
sociedad española y el número de viviendas ocupadas no deja de aumentar. 
Además, el fenómeno ha generado la instauración de mafias de la ocupación y la 
utilización de muchos de estos inmuebles para actividades delictivas.
En Alcoy, esta problemática afecta a numerosos propietarios de inmuebles, 
especialmente en la zona Centro de la ciudad. Esto provoca, no solo la degradación 
de la vivienda ocupada, sino también la del barrio en la que se ubica, además de los 
problemas de convivencia con los vecinos de las fincas afectadas, que en muchos 
casos se ven obligados a abandonar su hogar.
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La Proposición de Ley define por primera vez de forma clara la ocupación ilegal e 
impide que los okupas estén protegidos por el derecho fundamental de inviolabilidad 
del domicilio o por el concepto de morada. De esta manera, se evita que tengan la 
misma protección en la casa que habitan de forma ilegal y en contra de la voluntad 
del propietario que el que la habita de forma legal. La autoridad pública podrá 
desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 24 horas. 

Asimismo, la nueva ley reforzará las penas asociadas a los delitos de usurpación, 
que pasarían de multa a privación de libertad de uno a tres años y contempla de 
manera específica la figura de las mafias de okupación.

Así, agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y para ello 
modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley del Jurado.

De igual manera, amplía la reforma de los procesos civiles, aprobada en junio de 
2018, para que las personas jurídicas propietarias de viviendas puedan ejercer su 
derecho con la misma agilidad que las personas físicas a la hora de recuperar la 
posesión de sus casas. Hasta ahora la propiedad jurídica del inmueble dificultaba 
más todavía el desalojo.

La nueva normativa, de aprobarse, facultará también a las comunidades de 
propietarios, cuando los ocupantes ilegales realicen actividades prohibidas , 
molestas o incívicas, para garantizar la correcta convivencia vecinal. Además, 
considera nula la inscripción en el padrón municipal cuando la persona inscrita sea 
un okupa ilegal, modificando para ello la Ley de Bases de Régimen local.

Esta Proposición de Ley no regula los desahucios hipotecarios ni arrendaticios no 
tiene como objetivo regular los conocidos “precarios” y deja claro que aquellas 
personas con problemas económicos o de desempleo no van a ser consideradas 
como okupas.

Por las indudables ventajas sociales que esta iniciativa conlleva, el Grupo Municipal 
del Popular eleva al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de

ACUERDO

PRIMERO. Dar su firme apoyo a la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación 
ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y 
cosas en las comunidades de propietarios, registrada en el Congreso de los 
Diputados el 31 de enero.

SEGUNDO. Reclamar de las fuerzas políticas con representación parlamentaria que 
den su aprobación a esta iniciativa normativa antiokupa, pionera en España, por ser 
de interés general y necesaria para corregir un grave problema social y de 
convivencia generado a causa de esta falsa vía de acceso a la vivienda.
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TERCERO. Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Justicia, a la 
Vicepresidencia del Gobierno y a los Portavoces Parlamentarios de los Grupos con 
representación en el Congreso y en el Senado. Así como al Presidente de la 
Federación Española de Municipios y Provincias.»

Sr. Ivorra:
Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Benvinguts a totes i tots hui al saló de plens. Hui és la 
tercera vegada que portem a ple esta moció. Anava a intervindre només en la 
segona, però com que algun company d'ací, farà igual, intentaré ser breu en esta 
primera intervenció i després entrar en la segona. Pel que fa a la moció, vostés van 
presentar una moció el 27 de febrer de 2017, en què Compromís va demanar unes 
esmenes, vostés les van acceptar i va eixir per majoria, quasi absoluta, d'este 
plenari. En el tema de les modificacions dels okupes, pensàvem que era una moció 
que estava bé. Malauradament, no s'ha pogut dur a terme per diferents qüestions, 
però el que sí que ens extranya és que, per la mateixa data, el 20 d'abril de 2017, el 
«Defensor del Pueblo»..., resulta que el «Defensor del Pueblo» no és ningú que 
puga estar titllant de socialista o de Podemos, o de..., fins i tot valencianista, com 
nosaltres. La senyora Soledad Becerril va presentar unes recomanacions al Ministeri 
de Justícia, al senyor Rafael Catalá Polo, que va ser ministre de Justícia, del 29 de 
setembre de 2014 fins a l'1 de juny del 2018; en les recomanacions deia el següent: 
«Tomar en consideración las conclusiones de la Fiscalia General del Estado en el 
informe elaborado en relación al marco normativo que regula el delito de usurpación 
de inmuebles del artículo 245 del Código Penal, de tal forma que se da respuesta a 
la existencia de diversas tipologías de los delitos de usurpación de un bien inmueble, 
prever los cauces adecuados para la adaptación de medidas de carácter cautelar 
que restituyen al titular del inmueble la posesión y disfrute, urgente, del mismo, 
mediante la tramitación de un procedimiento judicial rápido.». Contestació del senyor 
ministre: «Rechazada». Qüestió curiosa! El Partit Popular presenta una moció el 27 
de febrer de 2017, el Defensor del Poble presenta una recomanació al Partit 
Popular, 20 d'abril de 2017, i el Partit Popular la rebutja, qüestió curiosa també!. La 
llei 5/2018 del Partit Popular, la llei: «El pasado 3 de julio de 2018 entró en vigor la 
Llei 5/2018 de l'11 de junio, modificación de la ley de 1/2000, del 7 de enero, del 
enjuiciamiento civil en relación con la ocupación ilegal de viviendas conocidas 
popularmente como la ley antiokupas», resulta que el Partit Popular va aprovar una 
llei l'1 de juny de 2018. Vint dies després de la seua publicació al BOE, no accepta 
les recomanacions del «Defensor del Pueblo», trau una llei i ara fa una proposició de 
llei nova, el 31 de gener de 2019. A què estem jugant? Tot el sentit, tot el sentit ara 
mateix d'esta proposició de llei dóna a entendre, segons la nostra humil sensació, 
que és una qüestió purament partidista. Gràcies.  

Sra. Blanes:
Sí, moltes gràcies, i bona vesprada a totes i tots. Jo, el primer que li demanaria al 
Partit Popular és que retire esta moció. És que pense que no té cap sentit i menys 
en aquest plenari que estem parlant d'aquesta moció; o siga, està demanant a un 
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grup municipal que donem suport a una proposició no de llei que es va presentar al 
Congrés dels Diputats i que va ser rebutjada en la Mesa del Congrés, amb caràcter 
d'urgència, que allí, que allí es va plantejar. Està proposant que donem suport a una 
cosa que, bé, a dia de hui estan les Corts dissoltes i no tenim a qui donar-li trasllat, 
realment, d'aquests acords..., al vicepresident..., als portaveus dels parlamentaris..., 
quan estem a menys de dues setmanes d'unes eleccions en què es conformarà un 
nou govern i no sabem de quins colors serà. A més, és una proposta que vostés han 
portat ací, quan podien haver-la portat quan tenien la majoria al Congrés. Per tant, 
no entenc quin sentit té aquesta moció, i em sume a les paraules que comentava el 
Sr. Ivorra, que són, evidentment, totalment electoralistes, perquè no tenen cap altre 
sentit. Després estan..., bé..., al final pareix que estan esmenant una llei que es va 
aprovar el 2018, ara fa un any, que, per cert, va ser proposada pel PdCat; també va 
ser aprovada per Ciudadanos i pel PNV. A vore quins són els que, finalment, acaben 
pactant i negociant amb un règim independentista. És que de vegades les paraules 
són un poc sofrides, i les acusacions pareix que...., tan sols quan els interessa. Però, 
per això, els demane que... Que hi vinga açò, en estos moments... No té cap sentit 
estar parlant d'aquesta moció quan, com he dit, en aquests moments, bé..., és que el 
govern està en funcions fins que..., fins que se celebren les pròximes eleccions i 
pense que al futur govern li ho plantegen vostès, perquè, ara com ara, no té sentit 
estar discutint açò. I, després ja, si de cas, en la segona intervenció, ja entraré al 
fons de la moció en si, de la petició, perquè, espere que ho reconsideren i que 
recapaciten i que l'eliminen directament i que es plantege on s’haja de plantejar i, 
sobretot, quan haja de ser, no en estos moments. Moltes gràcies.     

Sr. Martínez:
Bona vesprada. Bé, és cert que el tema de l'ocupació d'habitatges jo crec que és un 
problema greu, podem discutir-ho ací, encara que estiguem en un període entre 
legislatures o que no sé si som la cambra on s'ha de legislar açò. Però de tantes 
coses s'ha parlat en este plenari sobre les qual no tenim competències que..., per 
una més que en parlem, doncs tampoc no passa res. Jo crec que és un tema de la 
societat. És cert que hi ha molts propietaris que es poden vore afectats per 
l'ocupació d'un habitatge de la seua propietat. També és cert que existeixen una 
sèrie de màfies que controlen eixos habitatges, on es pot anar, on es pot ocupar, on 
es pot entrar i on no es pot entrar, i també és cert que hi ha determinades entitats 
bancàries propietàries d'habitatges i de solars, per totes les ciutats del nostre país, 
que no tenen cap preocupació de mantindre eixes immobles, que no tenen cap 
compromís amb les ciutats de mantenir eixos solars i que només funcionen a base 
de notificació municipal i de «palo». Jo m'he llegit la llei, m'he llegit la llei perquè és 
tan curiosa que és una llei de tres fulls, una llei de tres fulls, una llei orgànica, ni més 
ni menys, que de tres fulls, i no he hi trobat res, no he trobat res dels bancs, de les 
propietats que tenen, si podem fer alguna cosa amb eixes propietats, i cedir-les a 
persones que no tenen habitatges. Però jo crec que quan un grup parlamentari com 
és el Partit Popular, que té una llarga tradició de legislar en este país, i fa una llei 
orgànica i parla amb moltes frases altisonants, i el més altisonant que hi ha en esta 
llei és el títol, perquè tota la resta és molt una llei d'anar per casa, una modificació 
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del Codí Penal, pur i dur. Jo els haguera demanat com a grup parlamentari que fóra 
una llei un poc més..., més treballada. Vosté ha donat, en el seu cas, un exemple 
exemplificador. En cosa de 24 hores, i hi ha casos que en 12 hores, podran 
desallotjar un habitatge ocupat, en 12 hores. I això, quina garantia jurídica té? 
Vostés creuen que un cos de policia pot anar a un pis i desallotjar un pis d'okupes o 
de no okupes, perquè no sabem qui són okupes i qui no són okupes, i amb quins 
criteris hi va eixa policia? Quins criteris són els bons? És d'una denúncia dels veïns? 
És per una mania persecutòria del veïnat? Algú que no em cau bé? Quins són els 
criteris que permeten com a policia entrar en un habitatge? Després sempre se’ns 
cauen les llàgrimes quan veiem un reportatge d'estos d'un programa de la vesprada, 
un xiquet desallotjat, una dona major de 90 anys, a tots ens cauen les llàgrimes 
perquè veiem la senyora que no té ni pensió, al xiquet que l'han tirat fora de casa. 
Aleshores sí que ens cauen les llàgrimes, però ací, en esta llei que vostés porten 
ací, no es parla en cap moment de les víctimes d'eixes situacions, ací no he vist una 
paraula que diga: «bé, i les persones que desocupen un habitatge, què? Demà les 
despatxarem al carrer i quan els despatxem al carrer, li les furten? els en compren 
una? On? On la deixem? Al carrer a fi que n'ocupen una altra, i ja està. Però, i dir-
los, ara per ara, als propietaris dels pisos del centre de la ciutat «no es preocupen 
que en la nostra llei desallotjarem tots els okupes que (...)». I on els deixarem? els 
deixarem en casa d'algú? Se'ls endurà algú de nosaltres a casa, perquè estiguen 
allí?,I, sobretot, si jo fóra cap de policia nacional o cap de policia local o cap de la 
Guàrdia Civil d'una ciutat, amb quina cara vaig jo a un habitatge i amb quina llei vaig 
jo a administrar justícia si sóc un funcionari públic al qual ningú no m'ha donat 
acreditació per ser just o no ser-ho. Jo sóc un instrument de la justícia i em 
convertisc en el que jo impartisc eixa justícia. Vostés creuen que un cap de policia 
ho farà? Vostés creuen que un cap de policia anirà i en cosa de 12 hores 
desallotjarà una casa sense cap investigació prèvia, sense cap ordre judicial? Vostés 
s’ho creuen? Vostés no s’ho creuen, però han fet una llei de cara a la galeria. I, 
després, parlen vostés de màfies. Miren, miren si parlen vostés de màfies que en 
l'article que volen modificar del Codi Penal, en un cas, en el primer diu: «Al que con 
violencia o intimidación pretenda ocupar, tal, tal, tal», que són els okupes, «se le 
podrá...», això, «la pena de prisión de uno a tres años que se estará teniendo en 
cuenta  la utilidad obtenida y el daño causado» als que ocupen sense autorització 
«debida», un altre tipus d'ocupes, entre 6 i 18 mesos, i les màfies?, vostès diran: 
«no, no, les màfies també estan contemplades», és clar que hi estan incloses: «El 
que sin participar en los hechos recogidos promoviera la ocupación sin su título, de 
tres meses a un año», o siga que el mafiós, que el mafiós, que sap on estan el pisos 
buits, que li diu a este: «ves tu i ocupa'l tu i en pagues a mi el lloguer, ves i ocupa'l 
tu», eixe és el que menys pena té dels tres,  per tant, en sap mal dir-li que no ens 
esperen a recolzar esta ocupació perquè entre altres coses haurà quedat molt bé en 
determinats propietaris, en determinats cas d'història, en determinats ciutats, però ni 
s'han arreglat els problemes dels que veritat pateixen este problema i que al final, 
okupes hi han de tot tipus, però hi ha gent que també es mereix una oportunitat 
d'eixir d'eixe món, però ací eixos són els últims que hem tingut, per tant li dic que, en 
este primer torn, que no anem a recolzar de cap de les maneres està moció.
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Sra. Payà:
Si, gracias de nuevo. No esperaba menos de usted Sra. Blanes, ya se que estamos 
a caballo entre dos legislaturas, pero el Ayuntamiento y que el Ayuntamiento no 
tiene capacidad de gestión en temas que son regulados con leyes de ámbito estatal, 
no tiene competencias, pero lo que si que tienen es la facultad de posicionarse y así 
lo hemos hecho algunas veces con otras cosas que quizás no nos tocan tan de 
cerca. La intención al presentar esta moción es conocer la posición de esta 
Corporación para poder trasladar, en su momento, y poder manifestar la voluntad 
política respecto a esta propuesta, sobre todo porque el PSOE no lleva ninguna 
propuesta en su programa electoral, por lo visto no considera relevante ni necesario 
una regulación sobre este tema y ante las dudas que usted planteaba, Sr. Martínez, 
pues esta proposición de ley modifica hasta seis leyes incluido el Código Penal, yo 
creo que todo eso era lo que resolvería sus dudas. Nosotros, nos acusan de 
electoralistas, pero nosotros ya presentamos una moción en febrero de 2017 en la 
que hacíamos referencia a un protocolo de actuación para las viviendas ocupadas. 
Entre los puntos de acuerdos propuestos encontramos medidas dirigidas a un 
reconocimiento de la situación de las viviendas deshabitadas en la ciudad por 
diferentes motivos y que podían ser susceptibles de ser ocupadas ilegalmente 
mediante la elaboración de censos de estas viviendas, y otras medidas requerían de 
la coordinación con otras administraciones como teléfono, con anónimo para 
promover la rápida denuncia, que los delitos relacionados con la ocupación ilegal de 
viviendas fuesen tratados en juicios rápidos o la petición a Fiscalía para que se 
adoptasen medidas cautelares para los desalojos, eso es lo que contemplaba esa 
moción que salió con el apoyo de esta Corporación. Y luego presentamos un ruego 
el pasado mes de septiembre para que se nos informara acerca de las acciones 
realizadas al respecto y se estableciera una candelarización de las acciones 
pendientes de realizar. En su respuesta se nos informó de las actuaciones llevadas 
a cabo, la identificación de los pisos ocupados ilegalmente, la estrecha colaboración 
con la Policía, cosa que agradecemos, y la puesta a disposición de los vecinos de 
todos los medios necesarios y el asesoramiento a promover la rápida denuncia, pero 
respecto a las medidas que requieren la coordinación con otras administraciones, las 
calificaron y cito textualmente “como un brindis al sol”, que no se habían realizado 
estos trámites, que no tenemos competencias para hacer más, que estábamos 
pidiendo y vuelvo a citar textualmente “un imposible”, pues realmente parecía que 
querían solucionarlo, que se había hecho todo lo que estaba al alcance de las 
competencias del Ayuntamiento, y yo me lo creí y nuestro grupo nos lo creímos 
también. Ahora tiene la oportunidad de que los ayuntamientos podamos hacer más 
manifestando su apoyo a esta proposición y no hay que minimizar el tema aunque la 
Policía diga que los casos de ocupación ilegal en Alcoy son muy pocos, lo cierto es 
que es uno de los principales escollos para la revitalización del centro. La ocupación 
ilegal no solo afecta a la degradación de la vivienda que es ocupada produciendo 
problemas de convivencia con los vecinos, como nos ha ocurrido este verano en una 
finca aquí en el centro histórico, que tuvieron que abandonar sus casas hartos de 
robos y destrozos lo que le llevó al edificio al estado de ruina, otro edificio más en 
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ruina en el centro, sino que también se producen situaciones peligrosas por las 
actividades delictivas que se producen en las viviendas ocupadas y una degradación 
del barrio. A todos se nos llena la boca con la creación de la Mesa del Centro en la 
que participamos todos los grupos políticos y varias entidades consensuando las 
acciones que se quieren llevar a cabo, el pacto alcanzado con la reactivación del 
centro histórico, pero la ocupación ilegal de viviendas en el centro histórico es, ese 
centro que queremos revitalizar, sigue siendo un problema. La manifestación de la 
voluntad política de este ayuntamiento a favor de una normativa anti-okupa clara y 
efectiva, evitaría que se produjeran estas situaciones contraproducentes contra 
todas las medidas que estamos llevando a cabo y consensuando, llevando a cabo 
no acaban de llegar pero bueno, vendrán, en algún momento llegarán. El debate 
está en la calle y yo estoy segura que el 90% de las personas están de acuerdo con 
esta ley, por no decir el 100%, están de acuerdo con que existe este problema y que 
hay que atajarlo de forma rápida y efectiva, otra cosa es que la disciplina de partido 
les obligue a ser tibios, incluso contrarios a un regulación clara y efectiva, pero no 
digan que no está en su mano, que no pueden hacer nada. Gracias.

Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. Temes a tractar ací, aquest és un tema a tractar. S'ha comentat 
que si no tocava. Jo pense, des de Compromís pensem que sí que s'ha de tractar 
aquest tema, però no com està plantejant-se en esta moció, tal com acaba de dir la 
Sra. Payà, perdó. Parla que la Fiscalia, els cossos policials, haurien d'estar entesos, 
haurien d'estar coordinats, des de l'Ajuntament d'Alcoi no poden coordinar ni a la 
Fiscalia, ni als jutjats, ni als cossos policials, perquè no depenen de nosaltres, eixa 
és la primera qüestió. Després, vostés parlen de modificar..., de modificar lleis, 
parlen de moltes lleis, no sé si deu haver-se adonat, modificar la llei 49/1960, de 28 
de juliol, la llei orgànica de 1995, la del tribunal del jurat, la llei del 7/1985, la 
reguladora de les bases de règim local, parlen de moltes lleis per a modificar i que 
eixes lleis necessiten un consens al Congrés dels Diputats que a hores d'ara no 
tenen. Aleshores, què vol que fem ací? Sí com ve a dir la Sra. Blanes, la proposició 
aquesta els l'han tombada en la Mesa del Congrés, què vol que intentem aprovar 
actualment? Està clar que hi ha una problemàtica d'okupes, que hi ha una 
problemàtica en els habitatges, dels bancs, de gent que saben que hi ha certes 
màfies que ocupen habitatges. Però, aleshores, en comptes de presentar una moció, 
torne a dir-li-ho, totalment electoralista, que entenem per què se'ls ha escapat: «El 
PSOE no lleva ninguna propuesta en su programa». Aleshores, vosté està fent-ne, 
simplement, una, perquè com aquells, els rivals, no presenten una opció clara de 
com defensar açò, anem a presentar-la nosaltres per tirar-ho en cara, en comptes, 
en l'àmbit municipal, (…), en comptes de jugar a estes coses que estan jugant-se a 
Madrid, en el Congrés dels Diputats, presentem mocions correctes, presentem 
mocions que puguem fer a l'Ajuntament d'Alcoi. Vostés el 2017 van presentar una 
moció, correcte, Compromís la va esmenar per intentar col·laborar i treballar i va 
eixir..., va eixir eixa moció aprovada per tots, de la qual que tenia dubtes, perquè 
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encara entràvem dins de competències d'altres entitats, d'altres organismes. 
Treballem-les, seguen a treballar-les, no juguem a fer electoralisme perquè vénen 
les eleccions, anem a treballar per millorar el nostre poble. El nostre vot serà 
negatiu. Gràcies. 

Sr. Sedano:
Moltes gràcies. Bona vesprada a tots els que ens acompanyen. Jo vaig a ser breu. 
Sra. Payà, si està moció la presenta algú fa només 15 anys, és impossible 
d’entendre, parlar d'açò era..., jo crec que és..., les coses estaven clares. Açò és un 
tema complex, és un tema producte de la crisi. Comentava el Sr. Martínez, i jo no he 
de llevar-li la raó, que passa amb el problema dels xiquets, quan hi ha bancs o les 
màfies, i diu: les màfies i els bancs, no sé si ha posat coma, jo sóc exempleat de 
banca, no sé si pose coma, les màfies i els bancs..., sí, és veritat, és veritat, els 
bancs algunes vegades estan actuant d'una manera..., és que deixen molt a desitjar, 
és que deixen molt a desitjar, és un problema complex, però no s'entendria fa 15 
anys. Jo crec que estem perdent, com a societat, en moltes coses el nord, és a dir, 
el respecte a la propietat privada, això és una cosa de sentit comú. La pregunta com 
es fa? És com un escarni, el tema dels escarnis és que era una paraula que un no 
sabia això que era. Creien que era de russos i no és de russos. Què era un escarni? 
Ja ho sabem, però l'escarni té una cosa meravellosa que jo vaig vore. Recorde que 
veient un dia la tele amb la meua dona, que sap de política, buf!, al meu costat és 
una sàvia, i dic «algun dia això es girarà en contra, igual que una ocupació il·legal». 
O siga, amague el cap el dia que t'ocupen, si a algú li ocupen un xalet, amb piscina, 
que haberlos hailos, potser, quan arribe i veja un okupa dins de la piscina banyant-
se, no li fa cap gràcia. El dret a la propietat privada no ha de ser ni d'esquerres ni de 
dretes ni de centre, és natural, és natural en l'evolució de la humanitat i jo crec que 
ací, i pose un poc l'accent on tots, estem perdent un poc el nord. La crisi..., és veritat 
que ens ha fet..., cuando veo un desalojo i veus un xiquet, oiga, ho ha dit el Sr. 
Martínez, ¿hey, qué haces?, la societat ha de tindre mitjans per a això. Però el dret, 
el dret a la propietat privada, jo crec que ha de ser una cosa molt seriosa i ha de ser 
per igual de tots, de tots els partits. Jo crec que, en eixe sentit, és una opinió molt 
personal meua, els populismes fan molt de mal, però no els populismes d'esquerres, 
els populistes d'extrema esquerra i els d'extrema dreta i jo crec que en la moderació, 
en el sentit comú, en el costum, que és possiblement la millor de les lleis, és on hem 
de..., per la qual hem d'apostar, perquè açò no és un problema que..., jo com que 
sóc d'esquerres n’estic a favor..., no!, no! És que a tu pot tocar-te qualsevol dia, és 
que tu no eres d'esquerres ni de dretes, és que eres part de la societat, és que una 
societat funciona per consens, per compromís i funciona per responsabilitat. El 
llibertinatge i la llibertat estan molt pròxims, la meua llibertat acaba, precisament, 
quan comence a fer mal a l'altra persona, a l'altre ciutadà, i jo crec que estes coses 
les hem de tindre --he dit que seria breu--, les hem de tindre molt en compte i que 
açò necessita una reflexió profunda, perquè estem jugant-nos coses importants en la 
societat. Està mirant-me la companya Aroa Mira i després em dirà: «Jordi, si yo te 
contara», lo sé..., Jo tinc a Lucia també, és a dir, quants problemes de hui per a 
demà, de drames. Si no és tan fàcil de posar una barrera i dir, açò no, no... Hi ha 

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Referencia: 6937/2019

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 12433253750370554226 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

coses que no sabrien ni què fer, és una realitat. Per això jo crec que hauria d'haver-
hi un gran consens en estos temes i apartar-los de l'agenda política. I ara estic 
sentint-los a tots: «estem en campanya», doncs sí, pero todos y todas, no ens 
enganyem. Gràcies.

Sra. Blanes:
Sí, bé, moltes gràcies. La Sra. Payá recordava aquella moció que va presentar el 
Partit Popular, a la qual nosaltres no li vam donar suport, perquè encara que sí que 
tenia punts que pogueren ser favorables i que podien mostrar una preocupació real 
de quina era la problemàtica que teníem a la nostra ciutat, a més, de manera 
concreta, per a ací, per a la nostra població, sí que enteníem que hi havia dubtes, 
que les competències no estaven massa clares. De fet, com bé ha dit, s'ha 
demostrat que finalment alguns dels punts no es van dur endavant precisament per 
això, i sobretot perquè no donava solucions al que és la problemàtica en si, que és el 
tema de garantir el dret a l'habitatge de totes les persones. Però és que açò va molt 
més lluny, no té res a vore amb aquella moció. Aquesta, precisament, el que porta 
és que si aquella llei que es va aprovar ara fa un any ja garantia d'alguna manera o 
ja accelerava el que era el desnonament de les persones que ocupaven un 
habitatge, ara estan dient que en 24 hores, que com bé deia el Sr. Martínez, en 24 
hores que ens deien, poden garantir una seguretat jurídica per a aquestes 
persones? És que en 24 hores t'ho han comunicat i has d'anar a portar la 
documentació per a poder justificar que aquest habitatge és teu, és que és possible 
que fins i tot als que tenim l'habitatge en propietat no sapiem on tenim les escriptures 
i en 24 hores no sapiguem ni com portar-les al lloc. Per tant, em referisc que és..., 24 
hores és una cosa que, evidentment, no està pensant en les persones que allí estan 
vivint, ni de bon tros. Després, la barbaritat que són les condemnes entre un i tres 
anys, quan ara és una falta i estem passant a unes entre un i tres anys. Però, com 
bé deia el Sr. Martínez, a les persones que estan allí, vostés pensen que al mafiós 
que els ha llogat eixe habitatge van a trobar-lo allí, o és que després van a saber qui 
és? No. És que estan desallotjant a totes les persones que es troben en eixe 
moment i eixes seran les condemnades. Després, sobretot, no es dóna una 
alternativa residencial a aquestes persones que són desallotjades. Aquestes 
persones les tiren d'allí i ja que es busquen la vida. Si es queden en el carrer, doncs 
estan al carrer, però en cap moment es garanteix a eixa persona on acabarà. I 
després hi ha un altre punt, les comunitats de propietaris podran prendre mesures 
com tapiar els habitatges d'okupes, o siga, estem fent responsables a les comunitats 
de propietaris que hagen d'anar a fer eixa denúncia o fer, o comunicar que tapien 
eixe habitatge! Vinga, no crec que siga la seua competència, la seua responsabilitat. 
Després, un gran problema que pense que tenim és que, encara que és un dret 
constitucional, el dret a l'habitatge, resulta que no és considerat, finalment, un bé 
social, i ací està el gran problema, perquè les màfies, clar que existeixen, i jo pense 
que ací no hi ha dubte i ací sí que podria haver-hi unanimitat en el fet que aquestes 
persones estan aprofitant-se, precisament, de la precarietat d'altres famílies, que 
estan patint situacions molt greus. Però les màfies són una minoria i, finalment, la 
majoria de les persones acaben afectades i acaben havent d'ocupar precisament per 
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motius econòmics. Acabe de seguida. Simplement, també, en el punt de la moció 
posava també que: «dejar claro que aquellas personas con problemas económicos o 
de desempleo, no van a ser consideradas como ocupas». Que em diguen a mi açò 
com va a garantir-se, si vénen a través d'una màfia o simplement són desocupats o 
són persones amb problemes econòmics. Estic segura que totes les persones que 
acaben ocupant un habitatge és perquè tenen problemes econòmics. I, després, el 
punt fonamental, que crec que encara no s'ha tractat ací: la gran diferència entre 
esta llei que proposen i l'anterior. És que el que volen blindar i volen garantir és que 
siguen els bancs i els fons «buitres» els que puguen desallotjar aquelles persones 
que van a ser tirades de sa casa, precisament, perquè els bancs els van llevar el seu 
habitatge, i ací és on està el gran problema, perquè si l'anterior llei tenia deficiències, 
però sí que garantia que tan sols era per als propietaris físics i no jurídics, en esta llei 
queda ben clar en qui està pensant el Partit Popular, no en  les persones, sinó en els 
bancs, que ens han robat eixos milions d'euros a tots els espanyols i espanyoles, i 
en els fons «buitres». Moltes gràcies.

Sr. Martínez:
Moltes gràcies. Jo voldria dir-li a la Sra. Payá que nosaltres, el Partit Socialista, sí 
que vol una llei d'este tipus, clar que vol una llei, però vol una llei d'este tipus que 
tracte, en conjunt, este problema. Vostés, vosté dirà: «es que esto afecta y ha 
cambiado en varias leyes», vosté «ha cambiado en varias leyes», però són totes, 
«ley de enjuiciamiento criminal, Código Penal»., Hi ha qualsevol paràgraf en la llei 
que parle de què fem del problema? No, vosté és: «palo», «palo», en este cas a 
l'esclavó més fluix de la cadena, i al mafiós de què parlàvem, res; al mafiós li posem 
tres mesos, a vore qui localitza el mafiós? A vore qui és el sabut que localitza el 
mafiós i després ja vorem? I una altra cosa que em preocupa del que ha dit vosté. 
Vostés sempre parlen del nucli històric, hi ha més barris a Alcoi. No, no, és que, 
últimament, és que ací va tot centrat al nucli històric, el problema dels okupes està al 
nucli històric, no. També, a Batoi i a la Zona Nord i a Santa Rosa, a l'Eixample. És 
que ja comencem a centrar-nos massa en el nucli històric, no sé per què deu ser? 
No sé per què deu ser? I, clar, i faig una reflexió a última hora i els dic, vostés que 
són un partit que últimament tenen la bandera de la Constitució, la defenen, encara 
que al Sr. Aznar no li agradava, i això no cal oblidar-ho mai, vostés sempre parlen de 
la Constitució. Vostés creuen que és constitucional esta llei? Mire, vaig a llegir-li-ho, 
jo sóc funcionari i vaig haver d'estudiar per a presentar-me, vaig haver d'estudiar la 
Constitució. L'article 55 parla, en l'apartat dos: «La utilización injustificada o abusiva 
de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, 
como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.”. Quan 
s'afecta articles com el 18, que és la inviolabilitat del domicili, açò serà 
inconstitucional? vostè, vostè..., creu que açò serà constitucional que un policia faça 
violable un domicili quan hi ha un dret constitucional, que així ho impedeix, sense 
cap llei de cap jutge, vostè això s’ho creu? Vostè es creu que té més recorregut? 
Vosté creu que açò serà constitucional? Pegar una patada a una porta i entrar al 
domicili d’una família sense cap ordre judicial, vosté s’ho creu? Si és que no s’ho 
creu. El que passa és que vostés tenen un problema i és que han d'aproximar-se el 
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màxim possible a Vox. En este procés els quedava molt poc temps, els quedaven sis 
mesos, i han dit al desembre la presentem, encara que no...., que no..., anem a 
traure una llei d'estes d'anar per casa, en què modifiquem només el Codi Penal, i li 
peguem una bastonada a qui li l’hem de pegar, però ni es preocupen per les màfies 
ni ens preocupem per les famílies afectades, ni ens preocupen pels xiquets, ni ens 
preocupem de ningú. Vaig a fer una llei en què pegue dos capots i ací es queda la 
llei, perquè després algú l'arreplegue. I jo estic d'acord amb vostés, Sr. Sedano. 
Estes lleis són de gran consens, estes lleis no són d'anar a última hora a vore com la 
presente, a vore com la presente, perquè es quede allí i jo li puga dir a tot el meu 
electorat «ei, que jo he presentat una llei en contra de l'ocupació». No, açò són lleis 
de gran consens. Però vostés han de ser un poc més coherents, senyors del Partit 
Popular, vostés haurien d’adonar-se que la Constitució que tant defenen aprofita per 
a tots. La Constitució el bo que té és que aprofita per a tots, per al que no té 
habitatge, que n’ha de tindre perquè és un dret constitucional, per a la gent que no té 
diners, per a la gent que no té recursos, per a eixos també aprofita la Constitució, no 
se la boten quan els interesse. Per tant, continuem mantenint la nostra postura, no 
anem a donar suport a esta moció i, sobretot, esperar que sí que hi haja una llei que 
tracte este tema d'una forma més general i que tinga un ventall més gran de 
possibilitats per als afectats. Gràcies.

Sra. Payà:
Gracias de nuevo. A ver, no debe confundirse la lucha contra esta forma de 
delincuencia, las ilegalidades que se producen tras situaciones de vulnerabilidad o 
exclusión social por motivos de vivienda y la protección a las familias en situación de 
emergencia social, el Partido Popular cuando estaba gobernando hizo varias 
propuestas, por un lado la inspección de lanzamientos sobre viviendas habituales de 
colectivos especialmente vulnerables, con el Real Decreto Ley de 15 de noviembre 
de 2012, esto dio lugar a la aprobación de la Ley de 14 de mayo de 2013, en 
medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, restauración de la 
deuda y alquiler social, que mantenía la suspensión inmediata por un plazo de 2 
años de los desahucios de las familias que se encontraban en situación de riesgo, 
posteriormente, otro Real Decreto Ley, de marzo de 2012, de medidas urgentes de 
protección de deudores hipotecarios sin recursos, que estableció un código de 
buenas prácticas para reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria 
sobre vivienda habitual, podía enumerar unas cuantas más pero...  …. pero no, no 
voy a hacerlo, pero que vamos, que el Partido Popular sí, sí que contempla todo el 
tema de las familias de riesgo de exclusión social y el tema de la deuda y los 
desahucios hipotecarios. Nosotros presentamos, aprobamos, efectivamente, la ley 
de junio de 2018 y con nuestra propuesta se amplia la reforma de los procesos 
civiles aprobada en junio de 2018, porque las personas jurídicas propietarias de 
viviendas puedan ejercer su derecho con la misma agilidad que las personas físicas, 
si señora. Esto lo hemos hecho porque lo que pretendía ser una ley anti-ocupas 
propuesta por el PdCat se ha convertido en una simple modificación de la ley de 
enjuiciamiento civil, para nosotros es un tema clave que se incluya a las personas 
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jurídicas, es decir, a bancos, a fondos de inversión y sociedades patrimoniales, a día 
de hoy, el mayor problema se plantea con las viviendas ocupadas por bancos, 
personalmente creo que la omisión de denuncia inmediata por parte de un banco 
también debería ser perseguida, los bancos desconocen las propiedades que 
poseen porque tienen un mínimo, un pacto en su balance, y esto se ha convertido en 
un problema para los vecinos de esos pisos. Por otra parte, resulta desolador ver 
que el banco ejecuta una hipoteca por impago a un propietario que ha pagado hasta 
donde ha podido pero que permita la ocupación ilegal posteriormente de alguien que 
no va a pagar nunca y que ahora mismo está protegido por la ley, al menos, dos 
años, que vivirá gratis  en la casa de un hipotecado que tubo dificultades, por eso 
nos parece importante que se incluya a las personas jurídicas. Si esto se trata de 
poner en una balanza los beneficios que una ley pueda reportar a los bancos y al 
otro lado los múltiples beneficios que puede reportar a los vecinos de pisos, evitando 
el problema de convivencia y peligros y degradación de un edificio y del barrio donde 
se encuentra, por tanto, yo les pediría que se definieran,  que si no va haber una ley 
que es completa pues puede enmendarla y hacer amplias aportaciones que sean 
necesarias pero aclárense y no engañen a la gente, no digan que no pueden hacer 
más, ahora ya tienen la oportunidad de poder hacer más cosas apoyando esta 
propuesta. Gracias.                  

El Pleno de la Corporación, por mayoría absoluta, con los votos 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 (8), 
GUANYAR ALCOI (4) y COMPROMÍS (3), rechaza la moción presentada por el 
grupo municipal PARTIDO POPULAR.

6.7. PP - PREGUNTAS Y RUEGO: ACTIVIDADES CENTRE CERVANTES JOVE

El Sr. Palmer lee las siguientes preguntas y ruego:

«PREGUNTAS

Según la memoria de actividades del CCJ correspondiente a 2018, el 60% de las 85 
actividades de ocio tuvo menos de 6 participantes y en el 22% de ellas no tuvo 
asistente alguno. 

¿Qué valoración hace el Gobierno de estas cifras?»

Sra. Baca:
Bé, bona vesprada a tots i a tots. Bé, també vull dir que les dades que anomena fan 
referència a les activitats i tallers dirigits, principalment, de dissabte i diumenge, però 
en aquestes dades que heu aportat no s'han comptabilitzat el nombre d'usuaris que 
fan us lliure de les sales i que vénen a ser, aproximadament, de mitjana, unes 400 
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persones que es troben al centre. Afigen aquesta informació, també, per poder fer 
una anàlisi un poc més..., amb més qualitat. Podem dir que els adolescents també 
estan passant per un moment evolutiu en el qual es troben i necessiten espais 
personals, no dirigits, per a relacionar-se amb els seus iguals, açò passa. Estan (…) 
en l'actualitat dient que les noves tecnologies donen una possibilitat de relacionar-se 
sense eixir de casa i tenen a l'abast una gran quantia d'oferta d'oci i d'entreteniment. 
Alcoi, també podem dir que disposa d'una gran oferta d'oci, tant de la iniciativa 
privada com des del mateix teixit associatiu, juvenil, cultural i esportiu de la nostra 
ciutat i que el centre està gestionat de manera externa per professionals d'aquest 
àmbit, l'àmbit de la joventut. Possiblement s'ha realitzat una quantitat molt elevada 
d'activitats variades i amb molta qualitat, però som conscients que s'ha de fer 
valoracions, s'han fet valoracions per part de l'equip, juntament amb la Regidoria, 
redirigint l'estratègia en comptes de potenciar tanta quantia d'activitats, fer més 
difusió de programes concrets que d’activitats en si. 

Sr. Palmer:
«¿Considera que el funcionamiento del CCJ está ofreciendo un buen rendimiento?»

Sra. Baca:
La valoració és positiva, ja que hem augmentat el nombre d'usuaris respecte d’anys 
anteriors, i també el més important és que estem consolidant, des del centre, 
l'atenció i assessorament que es fa, que és molt bona i, a més comptem, amb els 
mateixos joves per a poder dissenyar eixes activitats. Els joves, encara que no 
participen en totes les activitats dirigides, sí que es mantenen al centre com el seu 
propi centre de referència i, per tant, pense que açò és molt positiu. 

Sr. Palmer:
«¿Cuál es el coste anual del funcionamiento del CCJ, tanto en cuanto a actividades 
como a mantenimiento?»  

Sra. Baca:
Quant a activitats, enguany el cost ha sigut al voltant de 5.000 euros, gràcies a la 
bona gestió que ha fet el departament. Ens han subvencionat, per part de l'IVAJ, la 
totalitat de la programació d'activitats, des de gener fins a octubre amb una quantia 
de 54.600 euros, i la despesa de manteniment és de 5.000 euros a l'any. 

Sr. Palmer:
Vale. El ruego:

«RUEGO

Que el Gobierno se comprometa a crear junto a todos los grupos una mesa de 
debate para reorientar la actividad del CCJ con el objetivo de incrementar el uso por 
parte de los jóvenes y conseguir que se convierta en un referente para ese colectivo 
en nuestra ciudad.»
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Sra. Baca:
No puc acceptar el prec, ja que pense que l'estratègia a les polítiques de joventut no 
pot ser política, ha de ser professional, duta a terme per professionals i per a joves, 
però amb açò, tampoc no vull dir que no puguen fer propostes de millora.

Sr. Palmer:
Ara sí que esta resposta no me l'esperava, perquè pareix que ací la política que fem 
és partidista, però ací es parla de moltes coses i és política, alerta, que la gestió 
d'este ajuntament és política. Vostè que està dient ara que açò no és el contrari del 
que és la política. Les contestacions que ha fet vosté a les meues preguntes, sap 
que em pareixen a mi? Excuses, o siga, està dient..., li pregunte jo pel cost que té 
d'activitats el Centre Cervantes Jove, i em diu: «té un cost de 5.000 euros i tenim 
una subvenció de 54.600». Ah, clar, això no és cost, o siga, clar, com que ve de la 
Generalitat, que això ho paguem nosaltres, «no, això no ho paguem nosaltres», «no 
ho paguem, com és la Generalitat, no ho paguem nosaltres». O siga, que al final 
està dient-me que el cost està en uns 60.000 euros, els 60.000 euros, i després 
quan comencem a vore el tema de les activitats, resulta que en 19 activitats d'estes 
de 85, no va haver-hi ningú, ningú, o siga, no una persona o dos persones, no, 
ningú. O, siga, si al final l'únic que busquem ací és que les coses es facen d'una 
manera optimitzada, per què presentem este prec? Perquè va presentar la seua 
memòria. Tant de bo, tant de bo, haguérem pogut parlar d'estos temes, no el Partit 
Popular ni el Partit Socialista, tots els partits que estem ací i poguérem haver entrat 
en detall a treballar tots estos temes. A mi em sap molt greu quan parle amb gent 
jove, amb gent amb edats que sí que podrien anar allí, que haurien de ser usuaris 
d'este centre, i ningú no coneix el CCJ. Quan vosté em parla d'usuaris, està dient-me 
sí 600 usuaris, i quan li vam preguntar nosaltres en la comissió, si va un usuari que 
hi va cada dia? Doncs, 365 usuaris. Un, però l’ha contat com a 365. Clar, a nivell 
estadístic és així com funciona. Clar, al final, hi ha un problema, vosté amb les seues 
paraules, ara, com que tanca vosté el torn, segurament, em dirà el que vulga dir-me, 
però jo el que he de dir-li és que com a gestor, com a gestors públics que som ací, el 
que he de fer és optimitzar els recursos. Sí només estic demanant això, que..., que 
tinga en compte els grups que estem en l'oposició, que tant de bo haguera tingut en 
compte els grups que estem a l'oposició, tots, que no és un tema partidista, d'un sí o 
d’un no, sinó tots. Si haguérem aconseguit, en fi, que estes activitats hagueren pogut 
arribar a més gent o almenys reorientar-les... Jo crec que este prec no és..., no va 
amb càrrega partidista, simplement a partir de les anàlisis que vostè mateix ha 
presentat a l'oposició en comissió informativa, és que no va més enllà, és que no ens 
hem inventat res, és que les dades ens les ha donat vosté a nosaltres, no hi ha res 
més. Simplement que tant de bo ens haguérem assegut i haguérem... Estic segur 
que si açò ho haguérem convertit en una moció..., tots els partits estarien d'acord 
amb açò. Moltes gràcies.     

Sra. Baca:
Bé, doncs també vull dir-li que les dades que vosté ha donat també són esbiaixades, 
perquè per poder fer una anàlisi hem de tindre en compte tot, i si tant d'interés teniu 
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en reorientar l'activitat del CCJ, també podíeu anar allí o també podíeu anar al 
Departament de Joventut. De moment, en quatre anys, això no ha passat. També, 
bé, de tota manera el que pense és que per millorar l'estratègia del centre i unificar 
recursos per als joves,  hem contractat la figura d'un tècnic de Joventut, que això feia 
anys i anys que no ho teníem, eixa és la figura indispensable, que també a causa de 
la llei de la racionalització no vam poder contractar, però bé. Esta és la figura que ha 
d'assessorar i coordinar l'oferta d'oci que hi ha al CCJ. Amb este tècnic anem a fer 
un pla de joventut, un pla que ens permeta conéixer més en profunditat la realitat i 
utilitzar una metodologia completa, donar-nos unes línies per millorar i ser referent 
com va ser l'Espai Jove ací a Alcoi. Que no sé si vosté se'n recorda, però que 
gràcies al Partit Popular es van desmantellar tots els Espais Joves a la Comunitat 
Valenciana i ho hem patit perquè ara hem hagut de fer des de fa quatre anys, 
intentar reprendre tota eixa activitat perquè vosaltres u vau encarregar de trencar 
tota l'activitat que s'havia fet als joves. 

6.8. Compromís  – Prec: Mal estat parc P.I. Cotes Baixes

La Sra. Doménech llig les següents preguntes/prec:

«L'any 2017 es va finalitzar la zona verda del polígon industrial de Cotes Baixes, dins 
del pla de millora de polígons de la Conselleria d’Economia Sostenible i Sectors 
Productius que destinà una quantitat d'1.097.496 euros a aquest polígon.

Una de les obres de millora és una zona verda de gran dimensió on hi ha instal·lat 
un parc caní de reduïdes dimensions i que a certes hores està desbordat de gent 
amb les seues mascotes. A més a la connexió d’aquesta zona verda amb el carrer A 
podem veure com hi han aparegut zones on la brossa comença a acumular-se 
formant escombradors.

Una de les actuacions és un vial que connecta el carrer A amb el carrer B, que 
actualment està per acabar.

és per això que:

Preguntes

1.- Quan té pensat el govern acabar les obres del vial de connexió entre el carrer A i 
el B?»

Sr. Gomicia:
Bona vesprada, una altra vegada. A vore, eixe vial està dins d'una zona verda i com 
a tal una zona verda no pot ser un carrer de circulació de vehicles. La voluntat d'esta 
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obra era fer un vial de connexió, com bé diu el prec, però no serà mai una 
comunicació de vehicles.

Sra. Domenech:
«2.- És conscient el regidor que al sol d’aquest vial inacabat hi ha uns ferros eixint 
que poden provocar accidents?

»

Sr. Gomicia:
Sí, precisament la direcció facultativa la setmana passada va fer un informe de 
millores a l'empresa constructora, hi ha alguna coseta més, que s'ha fet un informe i 
s'ha enviat a l'empresa i un dels desperfectes era no únicament el ferro, sinó que 
també hi ha alguna part en què ha sobreeixit la brossa i s’ha d'actuar sobre ella.

Sra. Domenech:
Bé, passe al prec:

«Prec

1.- Ja que les dimensions del parc ho permeten, pensem que seria apropiat 
augmentar la mida del parc caní i instal·lar una zona d’Agility que donara servei a la 
ciutat.

2.- Demanem l’actuació el més aviat possible per retirar les acumulacions de brossa 
i mobles vells que hi ha a les voreres dels carrers (foto adjunta)
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3.- la posada en funcionament de la fonteta d’aigua que hi ha al parc, que actualment 
està fora de servei.

4.- Així com l’eliminació dels ferros que han aparegut al mig del carrer que està 
pendent d’asfaltar»

Sr. Gomicia:
Respecte de la primera pregunta, la valorem molt positivament i ara, com que tenim 
una nova actuació al polígon, es farà eixe augment de mida. Respecte de la segona, 
s'han fet les sancions als responsables. Una de les fotos és una empresa que està al 
costat, una empresa del polígon, i s'han fet les oportunes sancions. A la tercera, este 
matí hem valorat perquè no anava la fonteta i els tècnics aniran a solucionar-ho. I el 
del ferro ho farà l'empresa.

Sra. Domenech:
Doncs, moltes gràcies, Sr. Gomicia, que ens aprove tots estos precs. Vull dir-li 
també que és un espai que es gasta molt perquè els veïns el gasten. Vull dir-li també 
que les papereres estan, no sé si a vostès o al Sr. Martínez, les papereres estan 
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plenes de brossa, ara com ara, que m'han enviat una foto aquest matí. Vull dir-li 
també que es netege tot l'espai i que no estiga descuidat i vull dir-li també com està 
la reixa per on passegen els..., perquè solten els gossos i hi ha també una 
acumulació d'enderrocs o de deixalles d'obra o hi ha gent que s'ha trobat també 
serps i, vinga, que les dones s'esglaien i criden, cert!, li ho puc assegurar. Per tant, li 
agraïsc molt que prenga mesures com més aviat millor. Moltes gràcies.   

Sr. Gomicia:
Sí, traslladarem esta nova proposta. Jo sé que el Sr. Martínez és el qui controla molt 
bé i netejarem la zona. 

6.9. Compromís –Pregunta/Prec:  Grup de Vivendes Sant Jordi.

La Sra. Climent llig les següents preguntes:

«Fa uns dies va eixir en premsa que la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori aprovà 300.000 € per finalitzar l’obra de les vivendes del 
Grup Sant Jordi, i recentment ha aparegut publicat en el DOGV.

PREGUNTES

Quant està previst licitar el concurs per a la rehabilitació de les vivendes?»

Sr. Gomicia:
D’ací a quatre setmanes.

Sra. Climent:
Perfecte.

«Dins del projecte, està previst finalitzar la rehabilitació de les façanes i la substitució 
dels finestrals?»

Sr. Gomicia:
Sí.

Sra. Climent:
Concís i clar. Moltes gràcies.

Sra. Secretaria.
¿Y no había un ruego?

Sr. Alcalde:
No, eren unes preguntes.
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Sra. Secretaria:
Eran preguntas y..., aquí hay un poco de lio...

6.10. GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI – PREGUNTES I PREC: PER LES 
PERSONES AFECTADES PER LA SÍNDROME D'AEROGRAFIES TÈXTILS

La Sra. Llàcer llig les següents preguntes/prec:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El dilluns 8 d'abril, membres de Guanyar Alcoi vam mantenir una reunió amb 
persones afectades per la síndrome d'aerografies tèxtils, mal anomenat síndrome 
Ardystil.

Després de 26 anys, la gran majoria d'aquests treballadors i treballadores continuen 
lluitant perquè es faça justícia. En una primera sentència l'Audiència d'Alacant va 
declarar com a  responsable civil subsidiària a la Generalitat Valenciana el 30 de 
juny de 2003. Aquesta decisió garantia als afectats el cobrament dels prop de 4,1 
milions d'euros com a indemnització global. No obstant això, en un recurs posterior 
el Tribunal Superior de Justícia va dictaminar que aquesta responsabilitat es 
mantenia sols per als treballadors i treballadores de l'empresa Ardystil i no per als de 
la resta d'aerografies implicades.

Aquestes sentències van provocar que del centenar d'afectats, solament 26 
d'Ardystil i els familiars de les seues cinc víctimes accediren a les indemnitzacions, 
uns 2,5 milions d'euros en total, però els 46 restants reconeguts en el judici de 
l’Audiència d’Alacant van ser exclosos d’aquestes indemnitzacions.

Aquestes persones són víctimes de la precarietat laboral i la indiferència de 
l'administració que les ha mantingut en l'oblit massa temps, fins que el passat més 
de març es va anunciar que el Ple del Consell havia aprovat una partida econòmica 
de 500.000 euros per a pagar les despeses judicials de les persones afectades per 
la síndrome d'Ardystil.

El titular no és fals, però amaga una tragèdia: no sols a l'empresa Ardystil van haver 
persones afectades de fibrosi pulmonar, hi ha moltes més persones que treballaven 
en altres empreses del sector afectades. Per a algunes d’elles desgraciadament ja 
és tard.

Totes elles treballaven en les mateixes condicions i amb els mateixos productes, 
totes han sigut víctimes de la precarietat laboral i totes han patit i estan patint les 
seqüeles d'una síndrome que les ha marcat per a la resta de la seua vida, però no 
totes estan rebent la mateixa consideració ni respecte per part de l'administració.

Per aquests motius, des de Guanyar Alcoi preguntem:
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 Coneixia el Govern la situació de les persones afectades per la síndrome 
d'aerografies tèxtils que treballaven en altres empreses que no foren 
Ardystil?»

Sr. Alcalde:
Sí.

Sra. Llàcer:

 «S'ha fet des del Govern algun tipus de seguiment i assessorament dels 
afectats en algun moment? Si la resposta és afirmativa: en quin moment i 
quina duració ha tingut aquest seguiment i/o assessorament? Ha servit per a 
alguna cosa?»

Sr. Alcalde:
Assessorament, no, seguiment, si. La duració del seguiment que s'ha fet des 
d'aproximadament fa tres anys. Ha servit per a alguna cosa? Sí, perquè es complira 
amb el compromís assolit, per unanimitat, per les Corts Valencianes, en els anys 90, 
per a sufragar les despeses jurídiques en eixa ajuda que s'ha aprovat per part del 
Govern valencià. I també, una cosa que crec que és molt important, corregeix 
l'exposició de motius quan diu que no es tracta a tots amb el mateix respecte. 
Després de 20 anys d'oblit i d'abandó per part de l'administració autonòmica en 
mans del Partit Popular a tots els afectats per la síndrome d'Ardystil, conegut com a 
Ardystil, però que va afectar, si no recorde malament, cinc empreses aerogràfiques, 
aproximadament. Doncs, després d'eixos 20 anys, el president de la Generalitat 
Valenciana es va reunir amb tots aquells que van poder ser, es van poder desplaçar 
al Palau de la Generalitat on van rebre tota la comprensió, va traslladar com a 
institució la sol·licitud de perdó per eixos 20 anys vergonyosos en què només van 
trobar portes tancades i en què cap govern valencià, durant eixos 20 anys, es va 
dignar a reunir-se amb els afectats, ni a despenjar el telèfon per a conéixer la seua 
situació. I, després d'eixos 20 anys, tenim un govern que ha recuperat la dignitat per 
a tots els valencians i, igual que ha passat amb altres situacions , també molt 
lamentables, com va ser la situació, per exemple, del metro, doncs també, des del 
govern valencià s'ha fet un esforç per a poder reparar tot el dany que des del govern 
valencià, durant 20 anys, es va causar a tots els afectats. 

Sra. Llàcer:
Teníem...

Sr. Alcalde:
Tenia una pregunta.

Sra. Llàcer:
La segona pregunta.
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 «Tenia el Govern coneixement del fet que la majoria de les persones 
afectades quedaven excloses de les ajudes que es van anunciar des de 
Conselleria en el mes de març?»

Sr. Alcalde:
La pregunta és errònia perquè no puc tenir coneixement d'una cosa que no és certa. 
Les ajudes que es van aprovar al mes de març per part del Consell van dirigides a 
72 afectats per aquesta síndrome i independentment que treballaren a Ardystil, en 
Aeroman o en l'empresa que fóra, per a tots aquells..., tots aquells que en 
l'Audiència Provincial se'ls va reconéixer eixe..., el dany que s'havia causat i la 
responsabilitat, els 72 van eixir en la resolució que va aprovar el Consell valencià. En 
les ajudes, per tant, estan tots, en eixes ajudes que van aprovar al mes de març.

Sra. Llàcer:
Bé, jo, de tota manera, nosaltres volíem..., fem el prec:

«Presentem aquest prec:

Demanem al govern que inste a la Conselleria a estudiar i buscar solucions 
concretes i ràpides a la situació d'aquests treballadors perquè, en realitat, la 
informació que vosté està donant-me ara no és la informació que vam rebre 
nosaltres en la reunió que vam tindre amb els treballadors i treballadores. Ells ens 
van fer partícips de la seua situació que, és cert que els titulars enganyen i nosaltres 
també pensàvem que la situació del cas Ardystil estava acabada; però en la mateixa 
reunió que va haver allí no se’ns va... vull dir, el propi conseller no coneixia que hi 
havia persones que no estaven dins d’eixe paràmetre, i que no estaven dins per a 
poder cobrar eixes ajudes que es donaven. El mateix conseller no ho coneixia, 
pensava que en la sentència que diu que el cas... les persones del cas Ardystil, els 
treballadors i treballadores que estaven en l’empresa Ardystil és feia càrrec, però la 
resta de treballadors d’altres empreses no estaven dins d’eixe bloc. De totes formes, 
també es veritat que el que haja hagut un seguiment, també és una de les queixes 
que tenen aquests afectats, perquè no hi ha una llistat. Des de l’Ajuntament no es té 
un llistat de quines són les persones afectades. De fet, eixe és un dels motius pels 
que quan es va anar a València per a rebre la notícia d’aquests 500.000 euros 
d’ajuda, no se’ls va poder avisar a tots perquè no hi ha un llistat de les persones que 
estan afectades. Això és una cosa que els mateixos afectats podran fer-los. 

Quan a la serietat, jo voldria remarcar un altra de les queixes que ens han traslladat, 
que  és que des de que va eixir la notícia, després com ha dit molt bé vosté, després 
de vint anys d’estar esperant notícies... ―Sr. Alcalde: Està formulant el prec o 
està... Sra. Llàcer: No, estic explicant-li la meua intervenció, sí. Sr. Alcalde: Val, 
val. Sra. Llàcer: Sí, sí perquè bé, jo li he dit el prec i ara li continuaré dient tot.― 
com li deia, després de vint anys, com bé ha dit vosté, aquestes persones no tenen 
cap notificació de la Conselleria que es diga que estan incloses. Elles mateixa no 
han pogut anar... moltes d’elles no han pogut anar a la reunió que es va fer en la 
Generalitat perquè no van ser informades perquè no hi ha un registre que es faça. 
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De totes formes jo agraïsc de veritat, si és cert, que va a donar-se l’ajuda a totes les 
persones. Em permetrà que ho pose en dubte fins que elles m’ho corroboren. 
Perquè, també és cert que van estar esperant durant tres setmanes. Van demanar 
una reunió amb vosté, i han estat durant tres setmanes esperant una resposta 
perquè vosté es reunira amb ells. I no s’ha reunit fins al dia, que va vore que anaven 
a reunir-se amb nosaltres. 

Aleshores, jo estes coses  em quede... és cert, en la meua ignorància, em quede ací, 
com a que no sé si després d’això vostés han pogut parlar, que m’alegraria 
moltíssim, amb la Conselleria i se’ls ha pogut solucionar el problema. De totes 
formes,  continuem amb el prec, ens agradaria que ens l’acceptaren en el cas que 
no anara endavant. 

I un altra cosa que sí que voldria dir és que, estan molt properes com estem tota la 
nit dient les eleccions, i que aquest compromís de continuar respectant... o siga, 
aconseguint que es faça justícia amb aquestes persones, siga un compromís de 
qualsevol grup que entre a governar a partir del mes... del 28 d’abril, que no siga 
sols una cosa dels que estan governant actualment. Gràcies.»

Sr. Alcalde:
A vore, li accepte el prec, però no li l'accepte a vosté, el mateix dia que ens vam 
reunir, parle jo també amb alguns representants que estan ací dels afectats en el 
meu despatx, perquè vam coincidir a la porta i em van demanar que ens assegueren 
un moment per a traslladar-me les seues, les seues inquietuds, i ja els vaig dir, i em 
vaig comprometre amb ells a estar al seu costat per a totes les reivindicacions que 
s'hagen de fer davant qui s'haja de fer, i damunt tenint ara un govern que sempre 
dóna la cara, dóna les explicacions, tant en el que es pot fer com en el que no es pot 
fer. Jo crec que ací hi ha dues qüestions que cal diferenciar: com li dic, les ajudes 
per assumir la despesa jurídica va dirigida a 72 afectats, que és el llistat que tinc jo, 
que no puc subministrar perquè són dades personals, però qualsevol dels afectats si 
vol comprovar si està dins d'eixe llistat, només ha de dirigir-se a mi perquè li 
confirme que està dins d'eixe llistat per al qual es van aprovar les ajudes per un 
import total de 600 milions. Per tant va per a tots, independentment que és cert que 
en les sentències que va haver-hi l'any 2000, doncs finalment el Tribunal Superior 
de..., el Tribunal Suprem va dictaminar que aquells pels quals la inspecció de Treball 
havia acudit a l'empresa, que és el cas d'Ardystil, sí que hi havia una responsabilitat 
subsidiària per part de la Conselleria i, per tant, abonarà la indemnització, la part que 
li corresponia a la Generalitat Valenciana. Aquelles empreses en què no havia anat 
la inspecció de Treball, l'únic responsable era l'empresari que, com tots sabem, es 
va declarar, es va declarar en fallida, i no van cobrar les ajudes i les 
indemnitzacions. Una situació totalment injusta i inhumana, però és una decisió 
judicial que així es va dictaminar i que, evidentment, no entenem ni compartim, però 
és la situació que es donà aleshores. Una cosa són eixes indemnitzacions que uns 
van cobrar i altres no per una decisió judicial, i una altra són les ajudes, el pagament 
de la despesa judicial que va dirigida a tots i cadascun dels afectats. Pel que fa a la 
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reunió del mes de març, és cert que no vam poder avisar a tots perquè des de la 
Generalitat Valenciana no es va voler convocar la reunió fins que no estiguera clar 
que eixe divendres anaven a aprovar-se les ajudes. He dit que el seguiment ha sigut 
durant tres anys, perquè quan es constitueix el nou govern valencià, a través del 
Grup Parlamentari del Partit Socialista i, concretament del diputat autonòmic Rafa 
Briet, es reprén eixe compromís que van assumir les Corts Valencianes, de fer-se 
càrrec de la despesa judicial i comencen a intentar parlar amb els responsables del 
govern valencià per vore com, després de 20 i escaig d’anys, eixe compromís que 
s'havia assumit per part de les Corts Valencianes, i a més unànimement, es podia fer 
efectiu. Vosté que coneix ja l'administració un poc com funciona, imagine’s el que 
suposa un compromís de fa 20 i escaig anys i fer-lo efectiu hui en dia. Han sigut tres 
anys d'informes, contrainformes, de consultes, de buscar jurídicament la fórmula 
possible, perquè no era gens fàcil, i fins que no s'ha tingut la certesa que anava ja el 
decret preparat per a aprovar eixes ajudes, no es convoca la reunió. I quan es 
convoca la reunió, és cert que nosaltres teníem un llistat que se’ns facilita, però no 
tenim ni adreces ni telèfons, perquè de fa 25 o 26 anys, doncs imagine’s 
l'actualització d'eixes dades que hi ha i a través de l'advocat d'una gran part dels 
afectats intentem localitzar-los i que vagen... I si hi havia alguna xarxa que 
conegueren entre ells, avisar-los perquè anara una representació al Palau de la 
Generalitat. Allí no hi havia cap conseller, estava el president de la Generalitat, que 
és el que es va dirigir a ells. Evidentment, el president de la Generalitat no coneix 
totes i cadascuna de les situacions per les quals han hagut de passar i patir tots els 
afectats, perquè és impossible que un president de la Generalitat conega els detalls 
de totes i cadascuna de les situacions que s'han produït. Però sí que coneixia eixe 
compromís que ell va tirar endavant per poder fer efectiu el pagament de la despesa 
judicial. Per tant, independentment del que passe en les eleccions autonòmiques, jo 
com a alcalde, si continue sent alcalde, estaré al costat dels afectats per a traslladar 
les reivindicacions que ells consideren per fer justícia. Evidentment, en funció del 
govern que hi haja en el govern de la Generalitat, si tornem a un govern que dóna 
l'esquena als ciutadans, doncs ací ja, segurament, tornarem a no contestar les 
telefonades ni a voler rebre a cap dels afectats, com hem estat durant 20 anys. Jo 
em puc comprometre, ja dic, no davant de vostés, sinó que crec que té més força 
davant de tots i cadascun dels afectats, estaré al seu costat en tot moment. 

6.11. GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI - PREC: POLÍGON SANTIAGO PAYÀ

El Sr. Sanfrancisco llig el següent prec:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'any 2000 l'estudi d'impacte ambiental del polígon industrial Santiago Payá, que va 
ser elaborat arran la denúncia de la Colla Ecologista - La Carrasca perquè no s'havia 
efectuat preceptivament, va detectar l'existència de riscos geològics greus en els 
terrenys que podien tenir conseqüències negatives tant al polígon com a la ciutat. En 
2001 la Conselleria de Medi Ambient va emetre una Estimació d'Impacte Ambiental 
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en la que s'exigia la realització immediata d'obres de consolidació i reforç amb la 
construcció d'elements de reforç mitjançant murs de contenció i la realització de 
tasques de tractament de talussos necessaris per a resguardar la superfície contra 
l'erosió hídrica, complementades amb la revegetació amb espècies arbustives per tal 
de controlar la pèrdua de sòl i integrar l'obra en l'entorn. Aquestes actuacions havien 
de ser executades per l'empresa urbanitzadora del polígon, Hansa Urbana.

El secretari general de la Conselleria de Medi Ambient va informar que el contingut 
de l'Estimació d'Impacte Ambiental ha de ser obligatòriament complit pel titular del 
projecte (Hansa Urbana, S.A.) i que la vigilància del compliment de les condicions 
imposades correspon a l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alcoi. Ja en 2011 el 
Tribunal Superior de Justícia afirmava que: "la no realización de las obras supone un 
riesgo permanente de desplome, corrimiento de tierras y accidente".

El mes de gener de 2011 el Tribunal Superior de Justícia dictamina l'obligatorietat 
que Hansa Urbana execute els treballs. El 5 de febrer de 2013 el TSJ desestimà el 
recurs que havia interposat l'empresa i ratificà que ha d'executar-se la sentència i, 
per tant, els treballs de condicionament dels terrenys: reforços de murs de contenció, 
tractament de talussos i tasques de revegetació.

En aquesta legislatura mitjançant preguntes en comissió informativa i mocions hem 
insistit en la necessitat de la realització d'aquestes obres al Santiago Payà. Encara 
però, queden per realitzar les obres que contemplava la Declaració d'Impacte 
Ambiental del Projecte d'Urbanització.

Com que l'agent que havia d'executar és Hansa Urbana, realitzem el següent prec:

 Que l'Ajuntament d'Alcoi, inste a l'empresa Hansa Urbana perquè realitze les 
obres pendents de manera urgent i de forma voluntària i que, en cas de 
negativa, inicie els procediments judicials necessaris, amb medis propis o 
aliens, per al compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
gener de 2011.»

Sr. Gomicia:
Sr. Alcalde. Bé, com ja es va informar en la comissió informativa en què el secretari, 
a més a més, és el cap del Departament d'Urbanisme, tant el Departament de Medi 
Ambient com el Departament d'Urbanisme estan treballant en este expedient. De fet, 
crec que en l'última, en l'última comissió, el mateix cap de departament va dir que 
intentaria agilitzar este procés. Em consta que tots dos departaments s'han reunit i 
que estan treballant en este compliment de la sentència. Per tant, confiem en els 
tècnics i que ben aviat es treballarà perquè Hansa Urbana acabe complint la 
sentència.

Sr. Sanfrancisco:
Aleshores, he d'interpretar que accepta el prec?
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Sr. Gomicia:
Sí, sí.

Sr. Sanfrancisco:
Molt bé. Doncs jo me n'alegre. Em sap greu que no s'haja produït abans tot açò, 
però bé. Si açò es compleix i he de confiar que es complirà, doncs pense que hem 
ajudat un poquet que açò al final acabe realitzant-se. Gràcies.

PRECS I PREGUNTES
Sr. Alcalde: 
Precs i preguntes?

(Una persona del público asistente se dirige al Alcalde), Sr. Alcalde: Un 
segonet, es que primer acaben i ara podrà..., un segon.

Precs i preguntes per part del Govern Municipal

1.- Compromís – Sr. Ivorra. Recomanació perquè a la zona de l’Alameda s’avise o es 
publicite el tancament del Centre perquè els veïns puguen desplaçar-se a la 
Zona Alta o la Beniata sense col·lapsar  el Centre.

 
Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. Simplement vull remarcar una qüestió que sol passar quan hi 
ha activitats al centre. Este cap de setmana, divendres hi havia una cursa, esta del 
Col·legi Salesians, van tallar el centre, hi havia molts problemes de trànsit, i 
simplement una recomanació, recorden avisar abans a la zona de l'Alameda, quan 
es talle el centre, perquè els veïns puguen desplaçar-se a la zona alta de la Beniata i 
no hagen de col·lapsar el centre i tornar a vindre fins ací i tornar cap enrere. 
Simplement, una vegada més, que ho publiciten a la zona, abans d'entrar al centre. 

Sr. Belda:
Estava publicitat en totes les xarxes i se’n va fer publicitat, el que passa és que no hi 
ha..., de vegades no hi arriba. Els talls, però tots els talls de la cursa, dos o tres dies 
abans estaven publicats en les xarxes perquè en foren coneixedors.

Sr. Ivorra:
No, no em referisc que no es publicitara, que és cert que estava publicitat. 
Simplement, el fet que quan tu vas a entrar al centre des del pont de Sant Jordi o bé 
des de la zona del pont de Paco Aura, que s'informe què el centre està tallat. No és 
que no s'haja fet la publicitat corresponent, que és cert, sinó que s'informe als 
vianants, als vehicles que puguen desplaçar-se. Gràcies.
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Sr. Belda:
Sí, ho passarem a la Policia.

2.- Ciudadanos – Sra. Granados. Donar les gràcies al Sr. Martínez per haver atés la 
petició del veïns del Xorrador i de les Llometes.

Sra. Granados:
Gràcies, Sr. Alcalde. Bé, jo volia donar les gràcies al Sr. Martínez perquè durant els 
tres plens l'he perseguit per a dur una petició ací que havien dut els veïns del 
Xorrador i de les Llometes i finalment ha sigut atesa eixa petició. És que jo pensava 
que era l'últim ple, plenari, però és el penúltim. Per tant, vull donar-li les gràcies per 
haver-nos atés. Gràcies.

3.- Ciudadanos – Sr. Sedano.  Pregunta si el Sr. Martínez té previst l’ampliació de 
les voreres i el tema de  la llum al carrer Pintor Cabrera.

Sr. Sedano:
Doncs un veí del carrer Pintor Cabrera..., --va per al Sr. Martínez--, un veí insistent, 
constant, tenaz, perspicaz... 

Sr. Alcalde:
Que s'ha de conéixer.

Sr. Sedano:
Però que té raó i que ens ha parlat de dos coses, i hui és l'última oportunitat, com el 
platanito. Una és la llum que van demanar molts veïns, crec que se’n va fer un estudi 
i que, a la millor, sí que cal fer alguna cosa, i l'altra és l'ampliació de les voreres. Ara 
estava asfaltant-se una part de Pintor Cabrera. I se’ns pregunta si està prevista 
l'ampliació de les voreres, quan van a fer-se, i descansarem tots. 

Sr. Martínez:
A vore, sobre el tema de la llum, jo, amb esta persona, ho he parlat 40.000 vegades. 
El tema de la llum no és llevar les d'Entença velles i posar-les les 200, perquè les té 
comptades l'home, els 50 o 60 fanals posar-los en un tram. Això no és així. Al Pintor 
Cabrera se li ha de donar la il·luminació que entre dins dels paràmetres que tenen 
tots els carrers d'Alcoi, que tenen uns màrgens lumínics que ens diuen els tècnics. A 
la ciutat d'Alcoi, per molt que algú puga dir, estem en la mitjana cap amunt en 
il·luminació. Un pot dir: «ai, està fosc!». No està fosc al carrer Pintor Cabrera. I en el 
tema de les voreres, el tema de les voreres, pel que fa al tema de les voreres, estem 
parlant que les voreres no és cosa de vindre, pose un metre més de formigó, que per 
a 100 metres són 2000 euros..., No! Són projectes importants que s'han de fer 
conjuntament i que han de traslladar-se als serveis. Per tant, ara, crec que 
comencem a disposar ja, per les gestions fetes, dels préstecs corresponents per al 
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finançament dels projectes d'inversió i a partir d'ara podem plantejar-nos de fer-ho. 
Però al mateix temps que està el tema de Pintor Cabrera, la qüestió és que tant en 
les comissions com en els plens, si comptabilitzem totes les seues peticions, no 
tenim prou pressupost, perquè «açò és una bovada per ací, una bovada per allà, em 
neteges açò, faça este carrer...». Al final els recursos són els que són i nosaltres 
hem de prioritzar. Pel que fa al carrer Pintor Cabrera, crec que també estaven 
esperant un poc que acabara tot el tràfec que ha tingut, després de totes les obres 
d’Entença. Però el compromís és arreglar l'últim tram que falta, perquè ningú tampoc 
no s'explica com amb tota la intervenció que es va fer en aquell barri, quedava eixe 
tram. No sé si seria a la millor per la insistència d'este home, però el problema és 
que ha quedat sempre fora de tots els plans. Nosaltres volem acabar-ho i donar-li a 
eixe tram la dignitat que mereix.   

Precs i Preguntes per part del públic assistent:

1.- Mujer de un afectado de la aerografía textil: espera que el próximo gobierno les 
apoye como ha dicho el alcalde.

Mujer afectado aerografía textil:
Hola, Buenas tardes, yo, como mujer de un afectado de la aerografía textil, vale, yo 
solo quiero comunicarte que tu acabas de decir que nos vas a ayudar, que estas en 
eso, yo solo quiero decir que el partido que entre, que espero que sea como tú,  
porque ya no son solo ellos, es que ya son los hijos, son las mujeres, ya no son solo 
ellos los afectados, es que ya somos en común todos los de casa, yo estoy 
diciéndolo por mi caso, como mujer ya de un afectado, porque ya no ha sido solo la 
enfermedad, es que ha sido psicológico, han sido muchas cosas, no solo lo que es 
la enfermedad.

Sr. Alcalde:
Sí, bé, jo crec que cap dels que estem ací podem imaginar per on deu haver passat, 
ningú, perquè, vaja, que haja passat una malaltia similar, per a mi és una malaltia 
laboral. Per a molts de vosaltres, el primer treball al qual accedíeu i en el moment 
que t’adones que treballant estaven matant-vos, doncs el que deveu haver passat ha 
degut ser terrible. Se m’havia oblidat dir-ho abans, aprofite ara, crec que ho sabeu ja 
tots, però bé, finalment eixes ajudes que s'han tramitat com a ajudes socials no 
s’han de sol·licitar, sinó que al llarg d'este mes us arribarà una carta a cada un dels 
afectats o de les famílies per a comunicar-vos les dades d'eixa ajuda, en què 
consisteixen i quan va a fer-se l'ingrés, que serà a través de transferència bancaria. 
S'ha fet així per a estalviar haver de presentar documentació, haver de fer sol·licituds 
i per no allargar més el procés. Aleshores, és una ajuda directa a cada un dels 72 
afectats que he comentat. I si ho he comentat abans, no és que no havia volgut 
reunir-me amb ells, ho vaig traslladar a tots els que m’ho van preguntar, estàvem 
esperant que arribaren les cartes, perquè si hi ha algú que no es localitza, perquè 
l'adreça que té Conselleria està malament, perquè s’ha canviat, etc. Aleshores, a 
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partir d'ací estar en contacte amb vosaltres per a qualsevol incidència que puga 
haver-hi. 

Mujer afectado aerografía textil:
A eso, a eso también te quería yo contestar, mismo yo pienso que ahora todos los 
que vivimos aquí en Alcoy, vale, pagamos el impuesto de la contribución, de lo de 
Suma y todo eso, yo pienso que ahí mismo, tu sabiendo el nombre y los apellidos, 
ahí te salen las direcciones donde vivimos todos, pienso,

Sr. Alcalde:
Sí, les adreces, sí.

Mujer afectado aerografía textil:
Otra cosa, cuando se fueron a Valencia, los compañeros, vale, nos avisaron que a 
las nueve de la noche de que había que ir, ya no somos, no somos personas ya con, 
de 19 años cuando nos pasó eso, ya son de 40 y pico, tenemos familia, tenemos 
casa, tenemos la mayoría trabajo y no podíamos dejar ni el trabajo ni la familia ni 
con quien dejarlos ni nada, para avisar lo mismo esa misma noche a las 9 de noche, 
por eso hay, pudieron ir poquísima gente porque a mi mismo si me avisas una 
semana antes yo busco a quien sea para dejar a mi hija, para poder ir. 

Sr. Alcalde:
Sí, sí, nosaltres ho sabíem amb poc de temps, teníem els llistats, però no teníem els 
telèfons i vam intentar contactar amb l'advocat, i a través d'ell vam estar telefonant-
vos i vam facilitar un autobús perquè us poguéreu desplaçar i per a facilitar-vos-ho, 
però va ser de hui per demà i molta gent no hi va poder anar; i, per això, demane 
disculpes, però és que va ser així.

Mujer afectado aerografía textil:
A las nueve de la noche no se avisa.

Sr. Alcalde:
Ja, ja, sí, però va ser quan..., perquè l'advocat també va haver de rebuscar en totes 
les carpetes els expedients de vosaltres per a buscar el telèfon. Sí, va ser una 
errada, sí. Demane disculpes.

Mujer afectado aerografía textil:
Demasiadas excusas.

Sr. Alcalde:
Si, si, val.

Mujer afectado aerografía textil:
Y gracias por todo.
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Sr. Alcalde:
Nada, a vosotros.

I no havent-hi més assumptes per tractar, l’alcalde dóna per conclosa la sessió a les 
20:45 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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