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ACTA de la sessió ordinària realitzada pel Ple de l’Ajuntament el dia 18 de juliol de 
2019 en aquesta casa consistorial

Sr. Alcalde president
ANTONIO ALFONSO FRANCÉS PÉREZ

Srs. tinents d’alcalde
LORENA ZAMORANO GIMENO

JORDI VALENTÍ MARTÍNEZ JUAN
VANESA MOLTÓ MONCHO
ALBERTO BELDA RIPOLL

Srs. regidors
JORGE SILVESTRE JOVER

MARÍA ARANZAZU DE GRACIA GOMIS
MARÍA BACA NICOLÁS

RAÜL LLOPIS I PALMER
TERESA SANJUÁN OLTRA
MIGUEL JUAN REIG ABAD
CAROLINA ORTIZ PINEDA

JUAN ENRIQUE RUIZ DOMÉNECH
LIRIO MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ

FRANCISCO CANTO COLOMA
AMALIA PAYÁ ARSÍS

MARIO IVORRA TORREGROSA
ELISA GUILLEM DE LA CRUZ

ROSA MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ
MARCOS EDUARDO MARTÍNEZ COLOMA

AARÓN FERRÁNDIZ SANTAMARÍA
CRISTIAN SANTIAGO DE JESUS

SANDRA OBIOL FRANCÉS
PABLO GONZÁLEZ GIMENO

DAVID ANDRÉS ABAD GINER

Secretària
SONIA FERRERO COTS

A la ciutat d’Alcoi, a les 18:05 h del dia 18 de juliol 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.
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Hi assisteix la interventora de fons, Núria Aparicio Galbis. 

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

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

Sra. Secretaria: El primer punto es la modificación del régimen de la sesión ordinaria del 
Pleno de agosto de 2019 para trasladarlo al día de hoy. Este punto no ha sido 
dictaminado por la comisión informativa y, por tanto, procedería ratificar la inclusión en el 
orden del día.

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, con los votos favorables de los concejales 
de los grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS 
ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), aprueba 
ratificar la inclusión de este punto en el orden del día por razón de urgencia.

1. Modificar el règim de la sessió ordinària del Ple d’agost de 2019

Con fecha 05-07-2019, el Pleno del Ayuntamiento de Alcoy procedió a modificar el  
régimen de la sesión ordinaria del mes de agosto-2019, que correspondía celebrarse el 
26 de julio, de 2019, a las 09:30 horas, pasando a celebrarse el día 19 de julio de 2019, 
a las 09:30 horas.

Considerando que en la Junta de Portavoces, celebrada el 15 de julio de 2019, se 
propone modificar de nuevo el régimen de la sesión ordinaria del mes de agosto-2019,  y 
que pase a celebrarse el día 18-07-2019, a las 18:00 horas. 

Visto lo anterior así como la propuesta realizada por la Alcaldía y el informe de la 
Secretaria General, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, con los votos favorables de 
los concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), 
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX 
(1), adopta los siguientes acuerdos: 

Primero: Modificar el régimen de la sesión plenaria ordinaria del mes de agosto-2019, 
que se celebrará el  día 18 de julio de 2019, a las 18:00 horas.

Segundo: Dar traslado de este acuerdo a la Comisión Informativa de Gobernación y 
Régimen Interior.

Se incorpora a la sesión el señor Aarón Ferrándiz Santamaría.
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2. Presa de possessió del càrrec de regidor del senyor AARÓN FERRÁNDIZ 
SANTAMARIA. 

Se ha producido una vacante de Concejal de este Ayuntamiento por la renuncia de la 
señora Naiara Davó Bernabeu, de la que quedó enterada la Corporación en la sesión 
ordinaria del Pleno de 5 de julio de 2019 y en consecuencia,  la Junta Electoral de Zona 
ha expedido la credencial a favor del siguiente candidato de la lista de PODEM, el Señor 
Aarón Ferrándiz Santamaria.

Acreditada su personalidad y cumpliendo lo que dispone el artículo 75.5 de la Ley 7/85 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, sobre declaración de bienes, 
causas de posible incompatibilidad y de actividades, el Señor Aarón Ferrándiz 
Santamaria, toma posesión del cargo de Concejal de este Ayuntamiento, previa promesa 
de acatamiento a la Constitución: «Jo, Aarón Ferrándiz Santamaría, promet, per la 
confiança que les veïnes i els veïns d’Alcoi han depositat en els principis progressistes, 
republicans, ecologistes, feministes i antifeixistes d’aquest projecte, fer complir fidelment 
les obligacions dels càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Alcoi, amb lleialtat al Rei per 
imperatiu legal, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i 
l’Estatut d’Autonomia del País Valencià per garantir una societat més justa, solidària i 
diversa que pose la vida de les persones al centre».

3. Protocol, correspondència i disposicions oficials.

Sr. Alcalde: Vull felicitar el gimnasta Nestor Abad, que s’ha proclamat campió d’Espanya 
de Gimnàstica Artística per quarta ocasió, campionat que es va celebrar a València i el 
gimnasta alcoià va aconseguir un triomf incontestable, dominant en pràcticament tots els 
exercicis.

4. INTERVENCIÓ I PRESSUPOSTOS                        
4.1. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, EXP.: 2019/05.

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

Consta en el expediente el informe de Intervención Municipal.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen 
Interno, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los concejales del  
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grupo municipal SOCIALISTA (12), los votos en contra de los concejales del grupo 
municipal PARTIDO POPULAR (4), y la abstención de los concejales de los grupos 
municipales COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR 
ALCOI (2) y VOX (1), adopta los siguientes acuerdos:

Reconocer los créditos que se señalan en las siguientes relaciones, con imputación a las 
partidas presupuestarias correspondientes:

- Relación Q/2019/10004, por un importe total de 39.770,21 €, que empieza con la 
operación ADO nº 920190001851, Tercero: SOCIEDAD ARTÍSTICO 
RECREATIVO CULTURAL AGRUPACIÓN LÍRICA EL TRABAJO, Importe: 700 
€  y termina con la operación ADO  nº 920190009061, Tercero: INVERSIONES 
NARON 2003, S.L., importe: 3.700 €.

4.2. Modificació de crèdit al Pressupost Municipal de 2019 per suplemnents, exp.: 
2.05,2019/036.

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. Se indica que los créditos de las aplicaciones 
presupuestarias que se pretenden minorar es reducible y no van a ser utilizados en lo 
que resta de ejercicio.

Al respecto se manifiesta:

 El gasto es específico y determinado.
 No puede demorarse a ejercicios posteriores.
 El crédito no comprometido en las partidas correspondientes es insuficiente para 

hacer frente al gasto.
El gasto se financia con:

 Bajas de otras partidas no comprometidas.

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 gobernación y Régimen 
Interno, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los concejales del  
grupo municipal SOCIALISTA (12), los votos en contra de los concejales del grupo 
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municipal PARTIDO POPULAR (4), y la abstención de los concejales de los grupos 
municipales COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR 
ALCOI (2) y VOX (1), adopta los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar el expediente de modificación de crédito al Presupuesto Municipal  de 
2019 por suplementos nº 2.05.2019/036, que se financiará con bajas de otras partidas y 
con operación de préstamo, con el siguiente detalle:

Aplicación 
Presupuestaria Expresión Importe Proyecto Financiación

02021.92000.68900 Adq. Obras de arte 30.000,00 2019 4 U51 4

Total suplemento de créditos 30.000,00

08311.92042.62400 Adq. Vehículo insp. Gral. servicios -30.000,00 2019 2 U11 14 Ptmo.Caixabank 19

Total financiación con bajas -30.000,00

05463.42202.61900 Actuaciones Polig. Industriales 363.351,99 2019 2 U63 9

Total suplemento de créditos 363.351,99

04071.13000.62400 Adq.vehículos Policia Local -21.663,96 2018 2 U71 1 Ptmo.BBVA 18

08311.15323.61900 Rotondas acceso Alcoi -246.152,03 2018 2 U11 10 Ptmo. BBVA 18

05463.33620.61900 Actuaciones “Forn Morú” -3.536,00 2016 2 U62 5 Ptmo. Cajamar 16

04546.23240.63200 Mejora acces. Centra Cultural -7.000,00 2016 2 U46 2 Ptmo. BBVA 16

08140.17101.62100 Equipamiento paelleros -50.000,00 2019 2 U40 2 Ptmo. Caixabank 19

08311.15300.61900 Limpieza y resta. Puente S.Jorge -20.000,00 2019 2 U11 3 Ptmo. Caixabank 19

08311.92042.62400 Adq. Vehículo ins. Gral. Servicios -15.000,00 2019 2 U11 14 Ptmo. Caixabank 19

Total financiación con bajas -363.351,99

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. 

4.3. Modificació de crèdit al Pressupost Municipal de 2019 per crèdits 
extraordinaris, exp.: 1.03.2019/037.
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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:
 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.

Conste en el expediente el informe de Intervención.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de gobernación y Régimen 
Interno, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los concejales del  
grupo municipal SOCIALISTA (12), los votos en contra de los concejales del grupo 
municipal PARTIDO POPULAR (4) y COMPROMÍS ALCOI (2), y la abstención de los 
concejales de los grupos municipales CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI 
(2) y VOX (1), adopta los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar el expediente de modificaciones de crédito al Presupuesto 
Municipal de 2019 por créditos extraordinarios nº  1.03.2019/037 que se financiarán con  
bajas de otras partidas, con el siguiente detalle:

Aplicación
Presupuestaria Expresión Importe Proyecto Financiación

13051.23000.63200 Acond. UTS 
S.Rosa/EIXAMPLE/BATOI

60.515,00 2019 4 U51 4

Total créditos extraordinarios 60.515,00

04071.13000.62400 Adq. Vehículos Policía Local -21.836,04 2018 2 U71 1 Ptmo. BBVA 2018

04546.33320.63300 Mejora inst. Teatro Principal -38.678,96 2016 2 U46 3 Ptmo. Cajamar 2016

Total financiación con bajas -60.515,00
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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.

Sr. Alcalde: Per acabar amb els punts d’Intervenció, hi ha dos despatxos extraordinaris 
d'Intervenció. Si vos pareix bé incloem ara…, votem la inclusió en l’ordre del dia i així 
acabem amb l’Àrea d’Intervenció. Seria el punt 3… 2 i 3. Votem la inclusió en l’ordre del 
dia...

A continuación se procede a votar la inclusión en el orden del día, por razón de urgencia, 
de los puntos «2. Modificació de crèdit al Pressupost Municipal de 2019 per crèdits 
extraordinaris, exp.: 1.04.2019/038» y «3. Aprovació del Pla Econòmic Financer 
2019-2020».

El Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de los concejales del 
grupo municipal SOCIALISTA (12), el voto en contra de los concejales del grupo 
municipal PARTIDO POPULAR (4), y la abstención de los concejales de los grupos 
municipales COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR 
ALCOI (2) y VOX (1), y por tanto sin el quórum de la mayoría legal prevista en los 
artículos 51 del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen 
local, de 18 de abril y el 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, acuerda no 
incluir en el orden del día estos puntos por razón de urgencia.

Sr. Alcalde: Doncs no s’inclouen els punts perquè... es requerix majoria absoluta, 
veritat?

Sra. Secretaria: No, no…

Sr. Alcalde: La inclusió?

Sra. Secretaria: Sí, perdón… que están fuera del orden del día. Si no están en el orden 
del día, es mayoría absoluta. 

Sr. Alcalde: Aleshores, el vot ha sigut abstenció i… vots en contra del Partit Popular. 
Aleshores, no…

Sra. Secretaria: No he visto las… o sea, no he tomado nota de las votaciones, no las he 
podido ver. A favor quién ha votado.

Sr. Alcalde: Votem la inclusió en l’ordre del dia del punt 2, despatx extraordinari, i el 
punt 3. Vots a favor, abstencions, i, en contra; per tant, no s’aprova la inclusió i no es pot 
debatre. Següent punt?
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Sr. Alcalde: Per tant, no s’aprova la inclusió i no es pot debatre. Següent punt?

Sra. Secretaria: Ni el dos ni el... perdón, perdón... ni el punto dos ni el punto tres. Es la 
misma votación para ratificar, vale.

Sr. Alcalde: Bé, en no aprovar-se, la setmana que ve hi haurà un plenari extraordinari 
amb el punt de l’ordre del dia de l’aprovació del Pla Econòmic i Financer. El farem  
divendres que ve al matí.

Antes de seguir con el siguiente punto del orden del día se ausenta del Salón de Plenos 
la Sra. Interventora.

5. EDUCACIÓ                                          
5.1. ADHESIÓ A LA XARXA PÚBLICA DE SERVEIS LINGÜÍSTICS VALENCIANS

Exposició de fets
Primer. En el DOGV de 14.02.2019 s’ha publicat el Decret 13/2019, de 8 de febrer, del Consell, 
de creació de la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians, que té com a objectiu 
determinar les actuacions dels serveis que integren aquesta xarxa, establir els requisits i 
compromisos per a pertànyer-hi i regular el procediment d'adhesió i exclusió.

Segon. D’acord amb l’article 2 del Decret, la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians, 
anomenada després la Xarxa, «és el conjunt organitzat d'entitats públiques titulars de serveis de 
planificació lingüística que té com a finalitat crear un espai de treball i diàleg, així com les 
sinergies adequades, que permeten compartir i intercanviar informació, experiències i interessos 
comuns als serveis lingüístics valencians amb la finalitat d'avançar en la normalització 
lingüística.» 

Tercer. Pel que fa a la direcció tècnica i al govern de la Xarxa, l’article 7 estableix: 

«1. La Xarxa estarà coordinada pel departament de la Generalitat amb competències en matèria 
de política lingüística, el qual n’assumirà la direcció tècnica, a més de ser el responsable 
d’impulsar-ne i facilitar-ne l’activitat, de proporcionar-hi suport tècnic i administratiu i exercir la 
seua interlocució. 

2. El govern de la Xarxa correspondrà al Consell dels Serveis Lingüístics Valencians, òrgan 
administratiu de caràcter col·legiat integrat en l’Administració del Consell, a través de la 
conselleria competent en matèria de política lingüística, de la qual dependrà i exercirà la seua 
direcció.» 

Quart. Els objectius de la Xarxa, segons l’article 5, són: 

«a) Crear un espai de treball on s’elaboren estratègies conjuntes de planificació lingüística 
mitjançant les quals es puguen assolir els seus objectius de manera més eficaç. 

b) Articular-se com un canal àgil de comunicació entre el departament del Consell amb 
competències en matèria de política lingüística i els serveis lingüístics valencians de les entitats 
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locals i les universitats públiques, a fi d’intercanviar informació d’interès relativa a les activitats de 
dinamització que realitzen cadascuna d’aquestes. 

c) Organitzar conjuntament activitats i programes relacionats amb la normalització del valencià 
en els diferents àmbits d’ús social. 

d) Facilitar que les administracions que la integren puguen compartir eines i recursos en totes 
aquelles qüestions relacionades amb les funcions pròpies dels serveis lingüístics valencians. 

e) Impulsar, de manera conjunta i coordinada, accions formatives i de reciclatge dels 
professionals que integren els serveis lingüístics valencians.

f) Potenciar i visibilitzar els serveis lingüístics valencians com a centres de dinamització social del 
valencià, i afavorir-ne la consolidació com a centres de referència en qüestions de normalització 
lingüística. 

g) Fixar criteris d’avaluació i indicadors unificats que permeten obtindre dades sobre la incidència 
de les activitats dels serveis lingüístics valencians en la normalització del valencià.» 

Cinqué. D'acord amb l’article 6, la Xarxa estarà integrada, entre d’altres, per les «entitats locals 
de la Comunitat Valenciana amb serveis destinats a la planificació lingüística que sol·liciten 
expressament adherir-s’hi d’acord amb el procediment establit en l’article 8.»

Sisé. En l’article 8 del Decret trobem el procediment d’adhesió a la Xarxa:

«1. Les entitats que desitgen adherir-se a la Xarxa i que complisquen els requisits prevists en el 
capítol II hauran de formalitzar la sol·licitud d’adhesió fent servir el model normalitzat que estarà 
disponible en la web de la conselleria amb competències en matèria de política lingüística.

2. Les sol·licituds, signades per la persona que represente legalment l’entitat, juntament amb la 
documentació que es demane, es presentaran en el registre electrònic de la Generalitat, o per 
qualsevol dels mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú, i aniran adreçades a la direcció general de la Generalitat amb competències 
en matèria de política lingüística.

3. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la documentació següent:

a) Acord d’adhesió a la Xarxa aprovat per l’òrgan de govern de l’entitat local o de la universitat 
pública de què es tracte. Aquest acord d’adhesió incorporarà la declaració relativa a les 
instal·lacions i al personal en els termes prevists en el model normalitzat que estarà disponible 
en la web de la conselleria amb competències en matèria de política lingüística.

b) Designació de les persones representants de l’entitat local o de la universitat i de les suplents.

4. La integració d’una entitat a la Xarxa es fa per acord del Ple del Consell dels Serveis 
Lingüístics Valencians, el qual es notificarà a l’entitat sol·licitant dins del termini de 10 dies des 
de la data d’adopció de l’acord.»

Seté. D’acord amb l’article 10 del Decret «1. Els serveis lingüístics de les entitats que integren la 
Xarxa tindran com a objectiu assolir l’ús igualitari i normalitzat del valencià en tots els sectors 
socials i en totes les funcions sociolingüístiques, a través de les entitats locals i de les 
institucions públiques universitàries en l’àmbit territorial valencià. 

2. Per aconseguir-ho, aquests serveis realitzaran, com a mínim, actuacions d’assessorament 
lingüístic, promoció social, dinamització i foment del valencià, a més de totes aquelles 
relacionades amb la planificació lingüística.
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Vuité. Les entitats locals adherides a la Xarxa, d’acord amb l’article 11 del Decret, es 
comprometen a dur a terme, a través dels seus serveis lingüístics, entre altres, les actuacions 
següents:

«a) Promoure i impulsar l’ús del valencià en l’àmbit municipal i supramunicipal fins a aconseguir-
ne un ús equitatiu i normalitzat.

b) Organitzar activitats i programes de dinamització i sensibilització lingüística en l’àmbit local.

c) Organitzar, coordinar i supervisar els cursos de valencià per al personal de l’Administració 
local i per a la població en general.

d) Informar la ciutadania dels recursos públics disponibles, tant econòmics com d’una altra 
classe (formatius, promocionals, etc.), per a la promoció social i el foment del coneixement del 
valencià, i facilitar els tràmits a les persones i als col·lectius interessats per a beneficiar-se’n.

e) Realitzar tasques d’assessorament lingüístic en l’àmbit de l’administració local a la qual 
estiguen adscrits.

f) Elaborar estudis i anàlisis sobre la realitat sociolingüística de l’àmbit municipal i supramunicipal 
corresponent per a redefinir les accions de planificació lingüística.

g) Assessorar i informar la ciutadania sobre els seus drets lingüístics i col·laborar amb l’Oficina 
de Drets Lingüístics de la Generalitat en la tramitació de les reclamacions i dels suggeriments en 
aquesta matèria.

h) Assessorar els òrgans directius de l’entitat local sobre la creació d’un consell social integrat 
per representants del teixit associatiu amb l’objectiu de consensuar i perioditzar accions de 
planificació lingüística.»

Nové. L’adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians no implica l’aportació de 
recursos econòmics. No obstant això, quan la realització d’alguna activitat de promoció del 
valencià, acordada pel Consell dels Serveis Lingüístics Valencians, exigira l’aportació de 
recursos econòmics, aquestes activitats estaran supeditades a la disponibilitat pressupostària 
consignada en el pressupost corresponent de la Regidoria responsable de la promoció del 
valencià.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, el Ple de 
l’Ajuntament, per unanimitat, amb els vots a favor dels regidors dels grups municipals 
SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), 
PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) i VOX (1), adopta els acords següents:

Primer. Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament d’Alcoi a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics 
Valencians.

Segon. Manifestar que l’espai on el personal adscrit als serveis lingüístics realitza les actuacions 
pròpies està correctament condicionat perquè aquestes es realitzen amb normalitat i adequació a 
la seua categoria professional.

Tercer. Manifestar que l’Ajuntament d’Alcoi disposa en la seua relació de llocs de treball 
d’almenys un lloc amb la classificació A1 o A2, d’acord amb la classificació professional que 
estableix l’article 24 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la 
Funció Pública Valenciana, i amb la qualificació professional adequada per a realitzar les 
tasques pròpies dels serveis lingüístics.
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Quart. Autoritzar l'Alcalde, o qui legalment el substituïsca, per a la firma de la documentació per 
a adherir l’Ajuntament d’Alcoi a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians.

Cinqué. Designar Joaquim Victoriano Laviña, tècnic lingüístic d’aquest Ajuntament o, si és el 
cas, el regidor que designe la Corporació, com a persona representant d’AVIVA Alcoi (Gabinet 
Municipal de Normalització Lingüística) en la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians.

Sisé. Notificar l’acord d’adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians a l’efecte 
que el Ple del Consell dels Serveis Lingüístics Valencians n’acorde la integració.

5.2. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL (2019-2021)

En la Comissió Informativa de Serveis a les Persones del dia 13 de novembre de 2017 es va 
dictaminar favorablement perquè s’iniciara l’expedient de renovació del Consell Escolar 
Municipal.

El Ple del 27 de novembre de 2017 va acordar per unanimitat d’iniciar les actuacions necessàries 
per a dur a terme la renovació del Consell Escolar Municipal.

D’acord amb el que disposa la Resolució de  26 de setembre de 2017, de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procés per a la constitució de 
consells escolars municipal de la Comunitat Valenciana, en aplicació del Decret 111/1989. de 17 
de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, la Regidoria d’Educació considera necessari 
iniciar els tràmits per a la renovació del Consell Escolar Municipal d’Alcoi.

Segons l’article 11 de l’esmentat Decret, la iniciativa i ordenació dels processos d’elecció o 
designació dels membres dels consells escolars municipals correspon a cada ajuntament.

Per diverses raons i vist que hi havia alguns dubtes sobre la representativitat en alguns dels 
sectors d’aquest òrgan de representació i que es van consultar a la Direcció Territorial d’Alacant, 
sense obtenir-ne cap resposta, la renovació d’aquest Consell Escolar es va ajornar. És en la 
sessió del Consell Escolar Municipal del 6 de març de 2019 quan es va acordar que la renovació 
es duria a terme de manera consensuada. De manera que un membre de cada sector es va 
encarregar de recollir la informació pertinent del seu sector i, si era el cas, de fer les votacions 
pertinents per a nomenar el/la representant o representants. 

Realitzada tota la tramitació pertinent i rebudes totes les propostes de nomenament per part de 
tots els sectors, en el Consell Escolar Municipal del dia 29 d’abril de 2019 es va donar compte de 
la proposta de composició d’aquest òrgan de representació per al període 2019/2021.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, el Ple de 
l’Ajuntament, per unanimitat, amb els vots a favor dels regidors dels grups municipals 
SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), 
PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) i VOX (1), adopta l’acord següent:

Únic. Nomenar com a representants del Consell Escolar Municipal d’Alcoi les persones que 
figuren a continuació:
1. Alcalde o regidor delegat (1 membre): Sr. Alberto Belda Ripoll
2. Professors i personal administratiu (30%): 9 membres

 1 representant Personal Administració i Serveis:
— Sra. Nuria Tormo Santonja (FSIE)

 5 professors Ensenyament Públic:
— STEPV (3): Sr. Antoni González Picornell, Sra. Emma Rodríguez Castelló, Sra. 
M.ª Belén Iváñez Company.
— CC.OO (1).: Sr. Sergi Dasí Dasí.
— ANPE (1): no s’ha nomenat.

 3 professors Ensenyament Concertat:
— FSIE (3): Sr. Carlos Cabanes Vilanova, Sr. Héctor L. Martínez Ponsoda i Nuria 
Domínguez Pascual.

3. AMPA i Associacions alumnes (30%): 9 membres
 5 AMPA pública: Sr. Ezequiel Biosca Tortosa, Sra. Patricia Fernández Acedo, Sra. 

Nieves Pérez Corbí, Sr. Miguel Micó Martínez, Sr. Fernando Santonja Sanz
 3 AMPA concertada: Sra. Mª Dolores Serra Verdú, Sra. Noelia Peris Miralles, Sra. 

María Guillén Álvarez.
 Assemblea d’Estudiants d’Alcoi (1 membre): Sra. María Bonea Chivavarán.

 4. Resta de membres (40%): 12 membres
 1 inspectora Educació de Primària: Mar García Lázaro
 1 inspector Educació de Secundària: José Miguel Payá Poveda
 1 regidor de la Corporació: no s’ha nomenat
 4 sindicats (segons representativitat eleccions sindicals):

— CC.OO. (2): Sr. Francisco Luque Romero i Sra. Julia Pérez García
— UGT (2): Sra. Eva Meliá Padilla i Sra. Mª Carmen Martínez Baldó

 2 directors Pública (1 d’Infantil-Primària i 1 resta d’estudis):
— Sra. Mª Teresa Seguí Verdú
— Sr. Jesús Martínez Vargas

 2 directors Concertada (1 d’Infantil-Primària i 1 resta d’estudis):
— Sr. José Luis Genís Pérez
— Sra. Aitana Rico Albors

 1 Associacions de Veïns: Sr. Manuel Fernández Moya
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6. PATRIMONI                                         
6.1. Aprovació de l’acceptació de la concessió administrativa d’aprofitament de domini 

públic ferroviari – Avda. Tirant Lo Blanc (PK. 063/600 - 063885)

En relación con el expediente 772.01.00098/18 de la aceptación de la concesión administrativa 

de aprovechamiento de dominio público ferroviario – Avda. Tirant lo Blanc ()PK. 063/600 - 

063885), que cuenta con los siguientes antecedentes:

PRIMERO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 14 de diciembre pasado, 

adoptó acuerdo  por el que se aprobaba un proyecto de obras  denominado “PROYECTO DE 

ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS EXISTENTES EN EL ÁMBITO DE LA 

ESTACIÓN FERROVIARIA DE ALCOY”, redactado por el Arquitecto Don Pau Briet García en 

noviembre de 2018, en virtud del cual se definen, describen y valoran las obras de 

reurbanización destinadas a adecuar y mejorar los servicios existentes en el entorno de la 

estación de trenes de este  municipio, a fin de dar solución a las necesidades existentes de 

accesibilidad y de mejora de la urbanización de este punto de la ciudad.

SEGUNDO.- Los terrenos objeto del proyecto son propiedad de  la Entidad Pública empresarial 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (en adelante ADIF), la cual los tiene incluidos  en 

su inventario, dentro de los inmuebles situados en el término municipal  de esta ciudad, en 

concreto el ubicado  entre los P.K. 063/600 y 63/885 de la Línea Férrea Xativa-Alcoy. 

El referido inmueble está en dominio público ferroviario, de acuerdo con lo establecido en la ley 

del Sector Ferroviario y su reglamento de desarrollo.

TERCERO.- A la vista de lo anterior este Ayuntamiento solicitó a ADIF la cesión de los terrenos 

afectados por el proyecto, lo que dio origen al expediente 19139 de la referida entidad, solicitud 

que ha sido resuelta mediante el otorgamiento de  concesión administrativa no sujeta a canon, y 

con el siguiente contenido:

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA NO PARA LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 

FERROVIARIO
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En Valencia, a 01 de marzo de 2019

De una parte la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (en 

adelante Adif), C.I.F. Q2801660H, con domicilio a los efectos de este contrato en Avda. Pío XII, 

núm. 110, 28036 - Madrid, y representada por D. Francisco Selva García, en calidad de 

Delegado de Patrimonio y Urbanismo Este, de conformidad con los poderes otorgados ante el 

Notario de Madrid D. José Manuel Senante Romero, el día 21 de mayo de 2012, bajo

Y de otra, AYUNTAMIENTO DE ALCOY, con C.I.F. P0300900H, con domicilio a los efectos de 

este documento en Plaza España, 1 (03801 - Alcoy/Alcoi, Alicante/Alacant), y representado por 

D. Antonio Alfonso Francés Pérez, en calidad de Alcalde-Presidente (en adelante, el 

CONCESIONARIO).

Los comparecientes manifiestan estar debidamente facultados y se reconocen mutuamente la 

capacidad jurídica suficiente para el otorgamiento de este acto y como antecedentes del mismo

E X PO N E N:

1. Que Adif tiene incluido en su inventario el inmueble situado en el término municipal de 

Alcoy/Alcoi, entre los P.I<. 063/600 y 063/885 de la Línea Férrea XATIVA-ALCOI.

El referido inmueble se encuentra situado en dominio público ferroviario, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley del Sector Ferroviario y su reglamento de desarrollo.

2. Que el CONCESIONARIO, en aplicación de las disposiciones sobre policía de 

ferrocarriles, tiene solicitada a Adif, con n2 expediente 19.139, la autorización, para la ejecución  

de la siguiente  obra:

ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS EXISTENTES EN EL ÁMBITO DE LA 

ESTACIÓN DE ALCOY ENTRE LOS PP.KK. 063/600 AL 063/885 DE LA L/XÁTIVA A ALCOI

3. La obra autorizada se sitúa en dominio público ferroviario, por lo que tanto su ejecución 

como su utilización posterior, una vez finalizada la obra, supone un aprovechamiento especial y 

duradero de ese dominio público sujeto a Concesión Administrativa de conformidad con lo 

establecido en el artículo 86 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas.

4. Que es intención de Adif ceder el uso del inmueble antes descrito, y del 

CONCESIONARIO el ocuparlo, para el único y exclusivo fin descrito en el Exponendo 2, con 

sujeción a las siguientes:

ESTIPULACIONES

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Referencia: 15149/2019

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 12433253142627007261 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

 TITULAR DE LA CONCESIÓN: AYUNTAMIENTO DE ALCOY.

 OBJETO: La entidad pública empresarial Adif otorga en favor de AYUNTAMIENTO DE 

ALCOY una concesión administrativa sobre los terrenos demaniales descritos en la 

autorización de obra mencionada, con el objeto de facilitar, conforme al trazado definido 

en el  plano  que  se acompaña como Anexo 1, tanto la ejecución de la obra descrita en 

el Exponiendo 2 como la ocupación posterior de dichos terrenos por la instalación 

realizada.

 DOMINIO PÚBLICO AFECTADO: 1.688,27 m2 de zona de dominio público.

 DURACIÓN DE LA CONCESIÓN: La presente concesión administrativa se establece por 

un periodo de 75 años, renovable anualmente, que empezará a contar desde la fecha de 

finalización de la ejecución de las obras descritas en el Exponendo 2. A tal fin, el 

solicitante remitirá la documentación acreditativa de la finalización de las obras a esta 

Delegación de Patrimonio y Urbanismo.

 CONDICIOCIONES ECONÓMICAS: Esta concesión no está sujeta a canon alguno, 

conforme a lo dispuesto en la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen 

Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones 

Patrimoniales de Carácter Público y en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 

Patrimonio de las Administraciones Públicas, dado que la utilización del dominio público 

ferroviario no lleva aparejada una utilidad económica para el solicitante o, aun existiendo 

dicha utilidad, la utilización  o  aprovechamiento  comporta condiciones o 

contraprestaciones para el beneficiario que anulan o hacen irrelevante aquélla.

 CONDICIONES DE UTILIZACIÓN: Durante todo el período de duración de la concesión 

será de aplicación íntegramente el Pliego de Prescripciones Técnicas que forma parte de 

la autorización de obra concedida.

 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE: Además de las condiciones recogidas en este 

documento, serán de aplicación la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario, la Ley 33/2003 del 

Patrimonio de las Administraciones Públicas y demás disposiciones vigentes 

concordantes o que se promulguen con posterioridad.

 EXTINCIÓN: Esta concesión podrá ser modificada o suspendida, parcial o 

definitivamente por las causas previstas en el artículo 37 del Reglamento de la Ley del 

sector Ferroviario. Serán también causa de extinción de la presente concesión las 

previstas en el artículo 100 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones 

Públicas.
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Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes suscriben, por duplicado 

ejemplar, el presente documento en el lugar y fecha designados en el encabezamiento.

POR EL CONCESIONARIO EL ALCALDE-

PRESIDENTE

Fdo. Antonio Alfonso Francés Pérez

POR EL ADMINISTRADOR DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

EL DELEGADO DE ,PATRI MONIO Y URBANISMO ESTE

Fdo. Francisco Selva García

En el documento remitido figura la rúbrica del representante de ADIF en todas las páginas 
y en ésta la firma completa.

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Referencia: 15149/2019

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 12433253142627007261 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

CUARTO.-Dicha autorización ha sido comunicada a este Ayuntamiento mediante escrito de 

fecha 17 de abril, recibido en este Ayuntamiento el 29 de abril pasado, y al cual se acompañaban 

de dos ejemplares de documento de concesión transcrito anteriormente, es de reseñar que en 

los citados ejemplares figura como fecha el 1 de marzo y vienen firmados por la representación 

de la propia entidad.

Consta en el expediente informe jurídico del Técnico de la Administración General de Patrimonio 

en el que se establece:

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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PRIMERO.- Que ADIF, como entidad  titular de los terrenos, ha aplicado la ley 33/2003, de 

Patrimonio de las Administraciones Públicas, noma que regula el régimen jurídico de su 

patrimonio por ser  entidad pública  dependiente del Ministerio de Fomento, y en concreto el 

artículo 86 de la misma, ya que se trata de aprovechamiento especial de una franja de dominio 

público ferroviario.

SEGUNDO.- la legislación específica en materia de régimen local no regula cual es el órgano 

competente  para la aceptación de la concesión, no obstante se considera, ante esa falta 

normativa,  la aplicación  por simple analogía  de aquello que se regula para el otorgamiento de 

concesiones, y en este sentido la disposición adicional segunda 1 y 2 de la ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, determina  como órgano competente para el 

otorgamiento de concesiones el Alcalde  o el Pleno de los Ayuntamientos en función de de su 

valor estimado o duración, pero en todo caso es competencia del Pleno cuando la concesión  

sea superior a cuatro años. En este último supuesto, y según determina el artículo 47, de la ley 

7/85, reguladora de las bases de Régimen Local, el acuerdo plenario debería ser adoptado por 

mayoría absoluta si la duración fuese superior a cinco años y la cuantía exceda del 20 por ciento 

de los recursos ordinarios del presupuesto.

TERCERO.- Que el contenido del convenio no está sujeto a canon y el plazo de duración es de 

75 años por lo que  el órgano competente sería el Pleno, y la mayoría requerida sería la simple 

ya que no estamos ante el supuesto contemplado en el artículo 47 anteriormente citado.

CUARTO.- Que el documento remitido figura como fecha el 1 de marzo de 2019 y lugar la 

ciudad de Valencia, además ya  viene firmado por  el representante de la entidad que efectúa la 

concesión. Al respecto debe señalarse que los negocios jurídicos se perfecciona con la 

prestación del consentimiento y hay consentimiento desde que obre en el documento las 
firmas de ambas partes, no obstante la fecha de efectos empezarán a contar desde la  la fecha 

de finalización de las obras a ejecutar en el ámbito de actuación según se determina en la 

estipulación 4 del documento remitido para su aceptación.

QUINTO.- Deberá incorporarse este derecho en el inventario municipal en el epígrafe 

correspondiente.
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Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Patrimonio, Obras y Servicios, el 

Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con el voto a favor de los concejales del grupo municipal 

Socialista (12) y la abstención de los concejales de los grupo municipales Partido Popular (4), 

Compromís Alcoi (2), Ciudadanos (2), Podem (2), Guanyar Alcoi (2) y Vox (1), adopta el 

siguiente acuerdo:

ÚNICO.- Aceptar la  concesión administrativa no sujeta a canon, para la ADECUACIÓN Y 

MEJORA DE LOS SERVICIOS EXISTENTES EN EL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN DE ALCOY 

ENTRE LOS PP.KK. 063/600 AL 063/885 DE LA L/XÁTIVA A ALCOI y con el siguiente 

contenido:

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA NO PARA LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 

FERROVIARIO

En Valencia, a 01 de marzo de 2019

De una parte la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (en 

adelante Adif), C.I.F. Q2801660H, con domicilio a los efectos de este contrato en Avda. Pío XII, 

núm. 110, 28036 - Madrid, y representada por D. Francisco Selva García, en calidad de 

Delegado de Patrimonio y Urbanismo Este, de conformidad con los poderes otorgados ante el 

Notario de Madrid D. José Manuel Senante Romero, el día 21 de mayo de 2012, bajo

Y de otra, AYUNTAMIENTO DE ALCOY, con C.I.F. P0300900H, con domicilio a los efectos de 

este documento en Plaza España, 1 (03801 - Alcoy/Alcoi, Alicante/Alacant), y representado por 

D. Antonio Alfonso Francés Pérez, en calidad de Alcalde-Presidente (en adelante, el 

CONCESIONARIO).

Los comparecientes manifiestan estar debidamente facultados y se reconocen mutuamente la 

capacidad jurídica suficiente para el otorgamiento de este acto y como antecedentes del mismo

E X PO N E N:

1. Que Adif tiene incluido en su inventario el inmueble situado en el término municipal de 

Alcoy/Alcoi, entre los P.I<. 063/600 y 063/885 de la Línea Férrea XATIVA-ALCOI.
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El referido inmueble se encuentra situado en dominio público ferroviario, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley del Sector Ferroviario y su reglamento de desarrollo.

2. Que el CONCESIONARIO, en aplicación de las disposiciones sobre policía de 

ferrocarriles, tiene solicitada a Adif, con n2 expediente 19.139, la autorización, para la ejecución  

de la siguiente  obra:

ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS EXISTENTES EN EL ÁMBITO DE LA 

ESTACIÓN DE ALCOY ENTRE LOS PP.KK. 063/600 AL 063/885 DE LA L/XÁTIVA A ALCOI

3. La obra autorizada se sitúa en dominio público ferroviario, por lo que tanto su ejecución 

como su utilización posterior, una vez finalizada la obra, supone un aprovechamiento especial y 

duradero de ese dominio público sujeto a Concesión Administrativa de conformidad con lo 

establecido en el artículo 86 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas.

4. Que es intención de Adif ceder el uso del inmueble antes descrito, y del 

CONCESIONARIO el ocuparlo, para el único y exclusivo fin descrito en el Exponendo 2, con 

sujeción a las siguientes:

ESTIPULACIONES

 TITULAR DE LA CONCESIÓN: AYUNTAMIENTO DE ALCOY.

 OBJETO: La entidad pública empresarial Adif otorga en favor de AYUNTAMIENTO DE 

ALCOY una concesión administrativa sobre los terrenos demaniales descritos en la 

autorización de obra mencionada, con el objeto de facilitar, conforme al trazado definido en 

el  plano  que  se acompaña como Anexo 1, tanto la ejecución de la obra descrita en el 

Exponiendo 2 como la ocupación posterior de dichos terrenos por la instalación realizada.

 DOMINIO PÚBLICO AFECTADO: 1.688,27 m2 de zona de dominio público.

 DURACIÓN DE LA CONCESIÓN: La presente concesión administrativa se establece por 

un periodo de 75 años, renovable anualmente, que empezará a contar desde la fecha de 

finalización de la ejecución de las obras descritas en el Exponendo 2. A tal fin, el solicitante 

remitirá la documentación acreditativa de la finalización de las obras a esta Delegación de 

Patrimonio y Urbanismo.
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 CONDICIOCIONES ECONÓMICAS: Esta concesión no está sujeta a canon alguno, 

conforme a lo dispuesto en la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen 

Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones 

Patrimoniales de Carácter Público y en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 

de las Administraciones Públicas, dado que la utilización del dominio público ferroviario no 

lleva aparejada una utilidad económica para el solicitante o, aun existiendo dicha utilidad, la 

utilización  o  aprovechamiento  comporta condiciones o contraprestaciones para el 

beneficiario que anulan o hacen irrelevante aquélla.

 CONDICIONES DE UTILIZACIÓN: Durante todo el período de duración de la concesión 

será de aplicación íntegramente el Pliego de Prescripciones Técnicas que forma parte de la 

autorización de obra concedida.

 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE: Además de las condiciones recogidas en este 

documento, serán de aplicación la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario, la Ley 33/2003 del 

Patrimonio de las Administraciones Públicas y demás disposiciones vigentes concordantes 

o que se promulguen con posterioridad.

 EXTINCIÓN: Esta concesión podrá ser modificada o suspendida, parcial o definitivamente 

por las causas previstas en el artículo 37 del Reglamento de la Ley del sector Ferroviario. 

Serán también causa de extinción de la presente concesión las previstas en el artículo 100 

de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes suscriben, por duplicado 

ejemplar, el presente documento en el lugar y fecha designados en el encabezamiento.

POR EL CONCESIONARIO EL ALCALDE-

PRESIDENTE

Fdo. Antonio Alfonso Francés Pérez

POR EL ADMINISTRADOR DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

EL DELEGADO DE ,PATRI MONIO Y URBANISMO ESTE

Fdo. Francisco Selva García

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Referencia: 15149/2019

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 12433253142627007261 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web 
http://www.alcoi.org

Sr. Ruiz: Moltes gràcies, senyor alcalde. Respecte d’este punt, tenim un dubte que vam 
expressar en la mateixa comissió al voltant dels 75 anys, renovable anualment, per vore 
això què és el que implicava, si ens ho podia explicar la regidora. I després, també, 
voldríem tindre clar quin era el projecte que anava a anar en eixa zona de l’estació de 
RENFE, és a dir, si hi va un jardí, tal com està dibuixat en un dels projectes; si hi va un 
aparcament segons va en el projecte del ciclo-peatonal o es mantindrà un ús social com 
està actualment. Més que res, perquè la concessió que hui es porta al plenari pot ser 
modificada o suspesa segons l’article 37 del Reglament de la Llei del Sector Ferroviari. 
Obres que no s’ajusten a les condicions autoritzades. Almenys saber quines són les 
condicions que es proposen per tal de tindre total garantia jurídica. Moltes gràcies.
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Sra. Zamorano: Sí, això del període de 75 anys i el renovable any rere any és perquè, 
durant eixos 75 anys que són el màxim de la cessió, cada any, per endavant, en el 
període d’anticipació que estableix el conveni, RENFE, si ho necessita pels temes 
ferroviaris, pot demanar la reversió, cada any d’eixos 75, d’acord?

I l’altra qüestió que plantejava respecte del projecte, quan estiga finalitzat, no abans, se 
l’informarà sobre això.

7. GOVERN MUNICIPAL
7.1. Donar compte del canvi de portaveus del Grup Municipal PODEM

Es dona compte al Ple de l’escrit presentat pel Grup Municipal PODEM, de 1 de juliol de 
2019, pel que posen en coneixement de la Corporació el canvi de Portaveus, de manera 
que el Grup Municipal queda constituït de la següent forma:

Portaveu titular: CRISTIAN SANTIAGO DE JESUS

El Ple queda assabentat.
                   
                                              
7.2. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia des de la número 2674 fins a la 

número 2845 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 28 de junio de 2019, núm. 2674, al 10 de julio de 2019, núm. 2845.

 
El Pleno de la Corporación queda enterado.

7.3. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia en matèria de: delegació d’Alcaldia en 
òrgans col·legiats i Delegació de competències de l’Alcaldia a favor de regidors.

Se da cuenta al Pleno de la Corporación de las siguientes Resoluciones:
Decreto número 2745/2019, de 4 de julio de 2019
Decreto número 2782/2019, de 8 de julio de 2019
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Decreto número 2745/2019, de 4 de julio de 2015, del siguiente tenor literal:
“ASUNTO: Delegaciones representación Alcaldía en órganos colegiados.

Vista la propuesta de 03-07-2015, realizada por el Alcalde, en la que delega la presidencia en 
varios organismos colegiados, así como su propuesta de nombramiento de tres representantes 
de la ciudad de Alcoy en la Associació Xarxa Formació Profesional.

Vistos los escritos de los distintos Grupos Políticos Municipales proponiendo a su respectivo 
representante en el Consell Econòmic i Social de la Ciutat d’Alcoi. 

Visto el informe de la Secretaria General

Esta alcaldía, RESUELVE:

PRIMERO: Delegar en los concejales que se citan, la presidencia en los organismos que se 
relacionan:

ORGANISMOS CONCEJALES
CONSEJO AGRARIO MUNICIPAL JORGE SILVESTRE JOVER
CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL ALBERTO BELDA RIPOLL
COMISIÓN DE BECAS DE PRÁCTICAS TERESA SANJUÁN OLTRA
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA 
CONCESIÓN DE LA GESTIÓN INDIRECTA DEL 
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE

JORDI VALENTÍ MARTÍNEZ JUAN

CONSELL DE BENESTAR SOCIAL MARÍA ARANZAZÚ DE GRACIA GOMIS

Esta delegación tendrá efecto desde la fecha de este decreto, debiendo notificarse esta 
resolución a los Concejales afectados, entendiéndose aceptada la competencia delegada de 
forma tácita, si dentro del plazo de las veinticuatro horas siguientes no se manifiesta nada en 
contra o se hace uso de la delegación.

SEGUNDO: Designar a los miembros de la Corporación que se indican a continuación 
representantes de la ciudad de Alcoy en la entidad “ASSOCIACIÓ XARXA FORMACIÓ 
PROFESIONAL”:
 Representante ciudad de Alcoy: ANTONIO FRANCÉS PÉREZ (Alcalde-Presidente)
 Representante ciudad de Alcoy: ALBERTO BELDA RIPOLL (Concejal de Educación, 

Ocupación, Empresa, Formación)
 Representante ciudad de Alcoy: MARGARITA CANDELA SÁNCHEZ (Directora Promoción 

Económica)

TERCERO: Designar a los miembros de la Corporación que se indican a continuación, 
propuestos por los Portavoces de los distintos Grupos Políticos Municipales como miembros de 
los siguientes órganos colegiados:

ORGANISMOS CONCEJALES
COMISIÓN DE BECAS DE PRÁCTICAS Vocal Representante GM Socialista: ALBERTO BELDA 

RIPOLL
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Vocal Representante GM Partido Popular: LIRIO MARÍA 
GARCÍA GONZÁLEZ
Vocal Representante GM Compromís Alcoi: MARIO IVORRA 
TORREGROSA
Vocal Representante Suplente GM Compromís Alcoi: ELISA 
GUILLEM DE LA CRUZ
Vocal Representante GM Ciudadanos: MARCOS EDUARDO 
MARTÍNEZ COLOMA
Vocal Representante GM Podem: CRISTIAN SANTIAGO DE 
JESUS
Vocal Representante GM Guanyar Alcoi: SANDRA OBIOL 
FRANCÉS
Vocal Representante Suplente GM Guanyar Alcoi: PABLO 
GONZÁLEZ GIMENO
Vocal Representante GM VOX: DAVID ANDRÉS ABAD GINER

CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LA 
CIUTAT D’ALCOI

Representante GM Socialista: ALBERTO BELDA RIPOLL
Representante GM Partido Popular: LIRIO MARÍA GARCÍA 
GONZÁLEZ
Representante GM Compromís Alcoi: MARIO IVORRA 
TORREGROSA
Representante Suplente GM Compromís Alcoi: ELISA 
GUILLEM DE LA CRUZ
Representante GM Ciudadanos: ROSA MARÍA GARCÍA 
GONZÁLEZ
Representante GM Podem: CRISTIAN SANTIAGO DE JESUS
Representante GM Guanyar Alcoi: PABLO GONZÁLEZ 
GIMENO
Representante Suplente GM Guanyar Alcoi: SANDRA OBIOL 
FRANCÉS
Representante GM VOX: DAVID ANDRÉS ABAD GINER

CUARTO: Dar cuenta de esta resolución en la primera sesión plenaria que tenga lugar, y 
publicar su texto en el Boletín Oficial de la Provincia.

QUINTO: Notificar este acuerdo a los Concejales y a los organismos colegiados afectados.”

Decreto número 2782/2019, de 8 de julio de 2019, del siguiente tenor literal:
“MODIFICACIÓN DECRETO NÚM. 2019/2491, DE 18-06-2019, SOBRE DELEGACIÓN DE 
COMPETENCIAS DE LA ALCALDÍA A FAVOR DE LOS CONCEJALES.

Esta Alcaldía, en uso de las facultades que le confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la nueva redacción dada a la 
misma por la Ley 11/1999, de 21 de abril, y demás legislación concordante, quiere modificar el 
régimen de delegaciones de competencias a favor de diferentes Concejales.
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Considerando que de conformidad con la legislación a la que se ha hecho referencia 
anteriormente, esta Alcaldía puede delegar el ejercicio de sus atribuciones siempre y cuando no 
se encuentren dentro de los supuestos previstos por el artículo 21.3 de la Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en su redacción actual, y por el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en los que se regulan las competencias que no 
pueden ser objeto de delegación.

Vistos los artículos 43 y 44 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Esta Alcaldía, RESUELVE:

Primero.- Modificar la Resolución de Alcaldía núm. 2019/2491, de 18 de junio de 2019, 
delegando las competencias que se indican en los siguientes concejales:

ÁREA DE GOBERNACIÓN Y RÉGIMEN INTERNO
COMPRAS:
Concejal Delegado: Teresa Sanjuán Oltra

Segundo.-  Las delegaciones efectuadas en el punto primero, comprenden las facultades de 
dirección, organización interna y gestión de los servicios, excluida la facultad de resolver 
mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Tercero.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986 de 28 de noviembre, estas delegaciones tendrán efecto desde la fecha de este 
Decreto.

Cuarto.- Notificar esta resolución a los Concejales afectados, entendiéndose aceptada la 
competencia delegada de forma tácita, si dentro del plazo de las veinticuatro horas siguientes no 
se manifiesta nada en contra o se hace uso de la delegación.

Quinto.- Dar cuenta de esta resolución en la primera sesión plenaria que tenga lugar, y publicar 
su texto en el Boletín Oficial de la Provincia en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 44.2 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales.”

Los señores asistentes quedan enterados. 

7.4. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL MILLORA SERVEI D’URGÈNCIES

Sr. Alcalde: Sí, vam quedar en l’anterior legislatura que quan es proposava una 
Declaració Institucional la llegien, i mantenim el criteri.
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Sr. Ivorra: Moltes gràcies, senyor alcalde, i enhorabona a Aarón per ser membre d’esta 
Corporació. Moltes gràcies a tots els que estan hui acompanyant-nos. Passaré a llegir la 
Declaració Institucional.

Llig la Declaració Institucional el Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal COMPROMÍS 
ALCOI:

«La passada setmana els mitjans de comunicació es van fer ressò de la carta de 
renúncia del Cap d’Urgències de l’Hospital Verge dels Lliris. Pel que ha transcendit, en 
aquest text s’exposaven les necessitats laborals de l’Hospital i en especial en moments 
de vacances o per la concessió de permisos al personal del departament d’Urgències.

Amb aquests fets, ens trobem davant d’un problema que afecta els veïns de la nostra 
ciutat i de tot el Departament de Salut i és per això què des del Ple demanem:

 És per tot això que el ple de l’Ajuntament d’Alcoi MANIFESTA:

Primer: Que l’Ajuntament d’Alcoi inste al Govern Valencià a què, amb celeritat, done 
solució al problema de contractació dels facultatius necessaris per tal de cobrir les 
necessitats del sistema d’urgències d’Alcoi i poder garantir unes condicions idònies 
laborals i de formació per al treballadors i aconseguir així un servei òptim per als usuaris 
del servei.

Segon: Que les places vacants siguen cobertes el més aviat possible i que la manca de 
facultatius a l’Hospital Verge dels Lliris siga tractada com una qüestió prioritària per la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per aconseguir evitar en el futur 
situacions com les que ara es pateix al nostre Departament de Salut.»

7.5. GPM PARTIDO POPULAR – MOCIÓN SOBRE EL PACTO POR LA ACCESIBILIDAD

El Sr. Ruiz, portavoz del grupo municipal Partido Popular presenta la siguiente moción 
que se transcribe para su debate en Pleno:

«Una ciudad inaccesible es una ciudad que discrimina a parte de su población. Bajo esta 
premisa, Alcoy debe trabajar, como ciudad integradora, en la eliminación de barreras 
arquitectónicas y situar la accesibilidad como eje transversal que rija todas las áreas de 
la política municipal.

El Ayuntamiento de Alcoy cuenta desde 2017 con un Plan de Accesibilidad. Aunque 
colectivos como Avanzar han cuestionado que el documento esté incompleto, pues solo 
recoge las vías principales, es necesario reconocer que el plan es un instrumento válido 
en tanto en cuanto marca proyectos, divididos según su prioridad, su coste estimado e 
incluso el calendario para su ejecución.
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Dos años después de la puesta en marcha del plan, su ejecución queda por debajo de 
las previsiones para los primeros años de vigencia. No en vano el Gobierno municipal ha 
anunciado su intención de reforzar las partidas en próximos presupuestos.

Ampliar el plan a toda la ciudad, con un análisis exhaustivo de sus necesidades, debe 
ser una de las prioridades del Ayuntamiento de Alcoy. Sin embargo, la accesibilidad no 
es solo una cuestión de obras, sino de un nuevo concepto de ciudad. Desde esta 
perspectiva, el Partido Popular entiende básica la búsqueda de un gran pacto para 
conseguir este objetivo. Un pacto basado en el compromiso y acuerdo de todos los 
grupos políticos, de los técnicos en la materia y, como no, de los vecinos. Un pacto con, 
al menos, las siguientes medidas directas, siempre abiertas a la participación ciudadana:

 Creación de una comisión mixta técnica, política y ciudadana de Accesibilidad.

 Ampliar el Plan de Accesibilidad a toda la ciudad, con análisis y propuesta de 
mejora para todas las calles.

 Acuerdo para definir un calendario y presupuesto de inversión anual

 Refuerzo de la inspección y cumplimiento de las normativas de accesibilidad.
 Actualización de la Ordenanza municipal de Accesibilidad.

Por todo ello se presenta las siguientes propuestas de ACUERDO

Primero.- El Ayuntamiento de Alcoy acuerda promover un Pacto por la Accesibilidad en 
el que participen, al menos, los agentes socioeconómicos de la ciudad, los colectivos de 
personas con movilidad reducida, los técnicos con competencias en la materia y a los 
concejales que representen, proporcionalmente, al Pleno de la Corporación.

Segundo.- El Ayuntamiento acuerda aplicar las medidas acordadas en la mesa de 
trabajo del Pacto por la Accesibilidad.

Tercero.- El Ayuntamiento acuerda revisar el Plan de Accesibilidad para ampliarlo a 
todas las calles de la ciudad, definiendo un calendario y un presupuesto de inversión 
anual.

Cuarto.- El Pleno de la Corporación acuerda, desde el Pacto por la Accesibilidad, 
actualizar la Ordenanza municipal de Accesibilidad y a garantizar su cumplimiento»

El Sr. Ruiz, portavoz del grupo municipal Partido Popular, lee los puntos de acuerdo de 
la moción presentada.

“Els punts d’acord són:

Primer.- Que l'Ajuntament d'Alcoi acorde promoure un Pacte per l'Accessibilitat en el 
qual participen, almenys, els agents socioeconòmics de la ciutat, els col·lectius de 
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persones amb mobilitat reduïda, els tècnics amb competències en la matèria i els 
regidors que representen, proporcionalment, el plenari de la Corporació.

Segon.- L'Ajuntament acorda aplicar les mesures acordades en la taula de treball del 
Pacte per l'Accessibilitat.

Tercer.- L'Ajuntament acorda revisar el Pla d'Accessibilitat per a ampliar-lo a tots els 
carrers de la ciutat, definint un calendari i un pressupost d'inversió anual.

Quart.- El Ple de la Corporació acorda, des del Pacte per l'Accessibilitat, actualitzar 
l'Ordenança Municipal d'Accessibilitat i garantir el seu compliment.”

Sr. Ruiz: Una ciutat inaccessible és una ciutat que discrimina una part de la seua 
població. I no és una frase meua, ni de bon tros, ni del Partit Popular, sinó que és una 
frase que hem arreplegat del Col·lectiu Avanzar…

Sr. Alcalde: Senyor… un segon.

Sr. Ruiz: És de veres, si no em toca a mi.

(rialles)

Sr. Alcalde: S’ha llançat i em sabia greu tallar-lo.

Sr. Abad: Es cierto que los criterios y necesidades de accesibilidad que existen 
actualmente en nuestra ciudad, discriminan a parte de la población. 

La falta de tal accesibilidad, limita tanto la autonomía de las personas, como a su 
capacidad de elección e interacción con el entorno y su participación en la vida social, 
factores que forman la base para la igualdad de libertades fundamentales.

Apostar por una ciudad accesible, es apostar por una mayor calidad de vida de todas las 
personas, y el derecho de todos los ciudadanos a llevar una vida autónoma.

Cada persona afronta a lo largo de su vida, diferentes capacidades y diversas funciones 
a desarrollar en la sociedad.

El Ayuntamiento debe articular políticas y programas que garanticen el bienestar de 
todos los ciudadanos, y promuevan su autonomía, o bien, actuando a favor de la 
supresión de aquellos factores que generen desigualdad y marginación, o bien 
fomentando la cohesión comunitaria y la mejora de calidad de vida de todos. La 
inserción de una Accesibilidad Universal, de forma transversal en todos los espacios, 
equipamientos y servicios municipales, es clave fundamental para lograr tal objetivo, lo 
que requiere articular los medios necesarios para gestionar y promocionar la 
accesibilidad en el desarrollo de los planes, políticas y programas municipales.
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Tenemos que potenciar la promoción de la accesibilidad, la concienciación, formación y 
participación ciudadana, sin estas cualidades, no podemos lograr el compromiso social 
necesario para una aplicación de Política Integral de Accesibilidad en nuestro municipio 
de forma eficaz, debemos potenciar e incrementarla progresivamente, de esta manera 
podemos avanzar hacia la construcción de una cultura de la accesibilidad, caracterizada 
por la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos en la que la accesibilidad se 
convierte en una norma incorporada a la actitud de las personas y a cualquier 
intervención o producto público o privado. Gràcies.

El grupo municipal Guanyar Alcoi presenta la enmienda que se transcribe:

«- Per tal de garantir la participació en les planificacions i actuacions sobre accessibilitat 
proposem modificar el punt primer dels acords de la següent forma:

Primero.- El Ayuntamiento de Alcoy acuerda promover un Pacto por la Accesibilidad y la 
creación de una Comisión Municipal de Accesibilidad en la que participen, al menos, 
los agentes socioeconómicos de la ciudad, los colectivos de personas con movilidad 
reducida, los técnicos con competencias en la materia y a los concejales que 
representen, proporcionalmente, al Pleno de la Corporación. Esta Comisión Municipal 
de Accesibilidad se convocará regularmente y se encargará de establecer las 
prioridades de actuación, proponer mejoras y sugerencias así como realizar un 
seguimiento y control del programa de actuaciones.

- Per tal d'ampliar la planificació de millores en l'accessibilitat no només a les barreres 
dels carrers de la ciutat proposem modificar el punt tercer dels acords de la següent 
forma:

Tercero.- El Ayuntamiento acuerda revisar el Plan de Accesibilidad para ampliarlo a 
todas las calles de la ciudad, la totalidad de los equipamientos de uso público y sus 
accesos, la accesibilidad en el transporte público y la accesibilidad a la 
información, definiendo un calendario y un presupuesto de inversión anual.»

Sr. González: Gràcies, bona vesprada a totes les persones assistents, i benvingut Aarón 
a aquesta Corporació, esperem que..., fem coses junts i treballem per lluitar per la 
mateixa… 

Sr. Aaron: La mateixa i acció.

Sr. González: Des de Guanyar Alcoi, respecte de la moció, ens alegrem que s’haja 
presentat aquesta proposta, i creiem que s’ha de treballar sempre per una ciutat més 
amable cap a les persones. Crec que tots els grups direm més o menys coses molt 
semblants. Però també creiem que no només val amb dir-ho i expressar la voluntat, sinó 
que s’han de desenvolupar les eines per a fer-ho efectiu, i poder prioritzar, planificar i 
actuar. Així que creiem que és necessari que ens plantem tots en la mateixa direcció i, al 
final, sobretot, el Govern, que és el que gestiona, i que ens centrem, en això, a treballar 
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en aquest assumpte, no a vendre que som els millors quan realment no ho som, i que 
ens centrem en les necessitats de la gent.

Nosaltres, des de Guanyar Alcoi, hem presentat un parell d’esmenes a dos punts de la 
moció. Ara explicaré un poc la justificació de les dues esmenes. Respecte de..., hem 
presentat una esmena al primer punt, en el qual afegim unes coses, creiem que és 
fonamental la participació, creiem que no només per a nosaltres, no és només una 
apreciació particular i, per exemple, en circulars que hem enviat des de fa anys, en la 
Federació de Municipis i Províncies es parlava de..., quan parlaven de l’elaboració de 
Plans d’accessibilitat, es comptava ja amb la participació, i fins i tot, els tècnics que han 
elaborat el pla actual parlen de la necessitat de crear un grup, un equip de seguiment, 
una comissió de seguiment de control del pla. Estem segurs de..., estant segurs que 
estan portant-se la participació en aquest pacte, creiem que si la ciutadania no està 
present en la comissió que proposem, ens estarem privant d’una aportació d’informació 
que l’Ajuntament, encara que vulga, no pot obtenir, perquè tampoc no arriba a tots els 
llocs.

Per tot açò hem afegit en el punt que s’especifique la..., hem especificat la creació d’una 
Comissió Municipal d’Accessibilitat, dintre del pacte, i hem especificat també que 
aquesta Comissió: s’haurà de reunir de forma periòdica, que establirà prioritats 
d’actuació, proposarà millores i suggeriments..., perquè creiem també important que el 
Pla vaja renovant-se i millorant-se com es fa en altres poblacions. I, com hem dit, perquè 
es faça un control i seguiment de les actuacions que es duen a terme.

Entenem, com ja ho proposava en el mateix punt el PP, en la nostra moció, que la 
participació ha de ser variada, i que es podria comptar també amb altres representants, 
a banda de..., bé, especificant..., espere també comptar amb representants veïnals, que 
segurament coneixen i poden recollir les necessitats que hi ha en cada barri, o també 
comptant amb representació dels sectors ací posats, amb els sectors econòmics. Es 
podria comptar amb sectors com els hostalers i comerciants que poden donar el seu 
punt de vista, perquè també es troben en aquesta problemàtica. Açò significarà al petit 
ciutadà, alhora que... ―doncs, si voleu..., no sé si acabe d’explicar el segon punt o 
l’explique ara. Sr. Alcalde: ràpidament, perquè té una segona intervenció.― Bé, doncs 
sobre l’altre punt, quan parlàvem també..., afegíem que ha de ser transversal a totes les 
àrees i, a l’hora de... en el tercer punt, que és on féiem l’afegit, afegíem també la totalitat 
dels equipaments d’ús públic, perquè creiem que hi havia equipaments als quals no 
estava fent-se..., que estava fent-se un poc superficialment, i no només especificar que 
es faça també, no només, no només en barreres arquitectòniques, sinó parlant també...; 
o siga, no només als carrers, sinó parlant també d’ampliar el concepte d’accessibilitat als 
mitjans de transport i a la informació, bàsicament.

Sr. Santiago: Gràcies, alcalde, i bona vesprada a tot el món. A Podem ens alegra que el 
grup municipal de Partit Popular es preocupe ara per l’accessibilitat universal, ens 
alegra. Dit això, per a Podem l’accessibilitat sempre ha sigut un pilar fonamental en la 
concepció de ciutat que tenim: 
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 primerament, perquè tenim clar que necessitem una ciutat amable, digna, que 
permeta gaudir-la i viure-la per igual tot el món: persones amb diversitat funcional, 
però també joves i persones grans.

 segon, perquè hem de garantir l’accessibilitat universal, eliminant les barreres 
arquitectòniques i auditives, i donant suport, per exemple, a l’adaptació 
d’habitatges i locals.

 I tercer, que tot plegat s’ha de dissenyar d’una forma participada des d’una 
perspectiva de gènere i sostenible. Perquè volem una ciutat que estiga al servei 
de la gent.

I, per aconseguir-ho..., i per aconseguir-ho entenem que és molt important que el Govern 
Municipal acabe de fer els deures:

 Primerament, completant el Pla Integral d’Accessibilitat que, fins ara, diríem que 
és un pla parcial d’accessibilitat, perquè només inclou el 33% de la ciutat. 

 Segon, dotant de més musculatura i protagonisme ―jo crec que amb això 
estarem tota la Corporació d’acord―, al grup motor existent, perquè entenem que 
el grup motor ha de ser un pilar fonamental en la construcció d’aquesta proposta 
de ciutat.

 Tercer, dotant de més recursos econòmics el full de ruta de l’accessibilitat de la 
ciutat. Som conscients que s’estan destinant recursos, però entenem que s’han 
de redoblar esforços.

 I quart i últim, és important donar-li vida a la nova Ordenança d’Accessibilitat que 
ja es va presentar en la legislatura passada, que, a hores d’ara, continua en el 
calaix. Gràcies.

Sra. Rosa García: Sí, muchas gracias, buenas tardes a todos y bienvenido y 
enhorabuena al nuevo concejal del grupo Podemos, Sr. Ferrándiz.

La accesibilidad es un concepto amplio e integral que los últimos años se ha 
evolucionado más allá de la idea de supresión de barreras implícita en la normativa y los 
instrumentos de aplicación municipales, y se concibe como la condición que deben 
cumplir los espacios, servicios y equipamientos municipales para garantizar su uso y 
disfrute, de forma cómoda y segura, a todos los ciudadanos, y en igualdad de 
condiciones.

La falta de accesibilidad limita,tanto la autonomía de las personas como su capacidad de 
elección e interacción con el entorno y sus oportunidades de participación en la vida 
social, factores que conforman la base para el ejercicio igualitario de las libertades 
fundamentales.

La ciudad es el espacio en el que los individuos adquieren la condición de ciudadanos, y, 
tal virtud, comporta: permitir el acceso de las personas a múltiples servicios y 
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equipamientos, posibilitar el contacto con los otros y favorecer la libertad de elección, 
todo ellos, en igualdad de condiciones; pero la ciudad es también el entorno donde 
desarrollamos nuestra vida cotidiana, y donde se encuentran la mayoría de barreras e 
impedimentos que limitan nuestra autonomía, nuestro bienestar y nuestra capacidad de 
elección. Estas barreras e impedimentos pueden ser referidos tanto a la movilidad y 
manipulación como a los sentidos y al conocimiento, y pueden limitar derechos tan 
fundamentales de la personas como: el derecho a la participación, a la cultura, a las 
actividades recreativas o deportivas, a la relación en libertad, a la información, etc.

Las autoridades competentes en la configuración, mantenimiento y gestión de la ciudad, 
son los ayuntamientos, y, por tanto, son los responsables en primera instancia de 
afrontar tales restricciones a la condición de ciudadanía de todos sus miembros, para 
eliminar las barreras y obstáculos que limitan la autonomía, y facilitar así el bienestar de 
las personas. Así lo entendemos desde el grupo Ciudadanos, y por eso nos alineamos 
con el colectivo Avanzar cuando cuestiona que el Plan de Accesibilidad está incompleto, 
pero no solo con el colectivo nombrado, sino con toda la ciudadanía porque, en 
determinados momentos de la vida, cualquier persona puede sufrir algún tipo de 
incapacidad física temporal. Por ello creemos que este sentido del consenso con el 
tejido asociativo, los diferentes grupos políticos, los colectivos afectados, los agentes 
socioeconómicos y los técnicos competentes en la materia, en pro de una actualización 
del Plan de Accesibilidad que respecte y cumpla con los derechos fundamentales de las 
personas con discapacidad, en todas las calles de Alcoy, es esencial. 

Alcoy, debido a su particular orografía, es una ciudad llena de barreras, con una alta 
tasa de exclusión y, por ello, necesitamos una ordenanza de accesibilidad, no solo 
adaptada a todas las personas, sino también que incluya a todos los barrios. Gracias.

Sra. Guillem: Bona vesprada. Gràcies, senyor alcalde. 

Bé, des de Compromís considerem que la necessitat de posar en marxa el Pla 
d’Accessibilitat és cada vegada més urgent. 

Quan parlem d’accessibilitat no parlem només de les persones amb mobilitat reduïda, 
també parlem de persones majors, de joves amb cotxets de xiquets. És un problema 
transversal i que afecta fins a un 40% de la nostra població. Les xifres ja ens donen un 
miqueta la idea de la importància i la urgència que té el tema de què estem tractant.

El que volem dir és que del pla s’ha parlat molt. Es va presentar el 23 de març de 2017, i 
es va aprovar posteriorment, tot i que només incloïa els carrers principals i es deixava 
gran part de la ciutat fora. I, tot i això, era un començament. Però, el tema que ens 
preocupa és la posada en marxa, d’acord? Vull dir, que realment es faça, l’acompliment. 
Sembla interessant crear una comissió mixta, un reforçament en la inspecció 
d’acompliment de les normatives d’accessibilitat; però, el que més ens interessa és, 
realment, que complim els calendaris de les obres i perquè açò siga real, ja no només en 
un paper. Perquè ja haurien d’haver-se posat en marxa fa molt de temps. És a dir, que 
tenim un Pla, encara que siga insuficient, però en tenim un. L’hem de millorar, 
evidentment. I el que hem de fer és posar-nos en marxa, seguir la calendarització ja 
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aprovada. De res no ens aprofita aprovar plans i accions si després no els complim. Per 
posar-ne d’exemples: 

 El carrer Banyeres, no carretera eh?, és considerat prioritari i estava programada 
l’acció per al 2019, encara estem en el 2019, és cert.

 Carrer B del polígon industrial de Cotes Baixes, considerat prioritari, programada 
l’acció per al 2017-2018.

 Carrer C del polígon Cotes Baixes, grau moderat, programada l’acció 2017-2018.

 Carrer Sant Francesc, encara que entra també dins del Pla del Centre. Encara 
doblement greu, no? Perquè està considerat prioritari i l’acció estava programada 
en principi per al 2018-2019.

Des de Compromís, nosaltres sempre estarem a favor d’una ciutat més amable i 
accessible per a tots i totes les ciutadanes d’Alcoi. Donarem sempre suport a les 
accions, però, sobretot, exigirem l’acompliment dels pactes que hem signat. 

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona vesprada.

Bé, jo crec que per recordar un poc a tots els que estem ací, perquè hi ha gent que 
probablement en esta legislatura passada no hi estava.

En el 2014, i en els pressupostos participatius, es va aprovar l’elaboració d’un Pla 
Integral d’Accessibilitat. Després, en l’any 2016, com s’ha comentat en el debat, es va 
presentar públicament eixe pla; jo crec que va ser felicitat per tots l’elaboració d’eixe pla. 
I en eixe pla existeix un grup motor, i un grup motor que ha estat ampliat també pel 
Govern durant tot este temps, i que ha sigut el que ha impulsat, el que ha fiscalitzat, el 
que ha criticat quan ha hagut de fer-ho, i el que ha felicitat quan ha hagut de fer-ho, tots 
els treballs d’este pla. I en eixe pla, que si se l’han llegit, no sé si se l’han llegit, perquè... 
vull dir, pel que jo he escoltat, alguns no coneixen tal com està el Pla d’Accessibilitat, es 
calendaritza a curt, a mitjà i a llarg termini. És a dir, hi ha actuacions a curt termini, a 
mitjà termini i a llarg termini. I ara damunt, estem pendents de l’elaboració d’un 
cronograma per a continuar elaborant eixa posada en marxa del calendari. 

I jo crec que, per al Grup Socialista i per al Govern, ens sembla que, per respecte a eixe 
grup motor, el sistema de treball no ha de canviar. Els grups de l’oposició podran 
continuar fiscalitzant el treball que es fa a l’Ajuntament, es podrà accedir a tots els 
instruments, es podran fer comissions, plenaris, expedients..., i el grup motor 
encapçalarà i dinamitzarà tot el que són les actuacions d’ací. 

Però, és que a mi em fa la sensació que hui, que ningú no ha parlat d’açò, ací estem 
intentant firmar un pacte. I és un pacte que jo crec que entra dins d’eixa estratègia 
política que es diu «de la falsa paternitat». Per al que ho conega, «la falsa paternitat» és 
que hi ha un projecte que ja està fet, que està fent-se o que ja està fet. Tu proposes fer-
lo, com és açò, fer un pacte de l’accessibilitat? I, damunt, després te l’afilles com si fores 
el pare d’eixa idea, no? Jo crec que, ací, no podem enganyar a ningú. El Partit Popular 
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no pot enganyar a ningú en este sentit. Un pacte per l’accessibilitat, quan està fent-se 
des de fa anys, jo crec que està fora de lloc. Sobretot, per respecte a la gent que fa 
molts anys que està treballant en açò, i les regidories i el grup motor que fa molt de 
temps que està en açò. 

En este poble hi ha molta gent compromesa amb l’accessibilitat. Per cert, li recorde al 
Partit Popular que una de les últimes actuacions que hi va haver va ser tota la refeta dels 
carrers de l’Eixample: carrer Perú, carrer Pintor Cabrera... que es va demostrar que no 
van complir l’accessibilitat quan ja estava en vigor. Per tant, jo crec que primerament 
s’han de llegir bé el Pla, i després intentem aplicar-lo.

I dues qüestions: 

 Del tema que ha dit Compromís, els dos projectes que ha citat són del 2019, 
estem en l’any 2019. Carrer Banyeres i carrer Sant Francesc, estem en l’any 
2019. Encara no s’ha acabat. No estem en l’any 2019? 2018-2019.

 I després, jo crec que una de les peticions que sempre hem fet ha sigut el 
d’empoderar la gent, no? Empoderem-la! Deixem que continuen treballant, el grup 
motor, la societat obertament! Nosaltres tenim el nostre paper i la societat té el 
seu.

Per tant, nosaltres no anem a donar suport a esta moció.

Sr. Ruiz: Moltes gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies a totes les persones que estan 
hui compartint aquesta sessió plenària, especialment els membres del col·lectiu Avanzar.

Perquè, com deia abans, una ciutat inaccessible és una ciutat que discrimina una part de 
la seua població. Una frase que els membres d’Avanzar ens han traslladat, perquè ens 
hem assegut a parlar amb ells, i perquè ens han dit quines eren les seues necessitats. I 
a partir d’ací, hem llançat aquesta proposta que, ja avance, per part del Partit Popular 
acceptarem les esmenes que ha plantejat el grup de Guanyar, perquè l’objectiu era 
poder arribar a pactes, a acords, per a poder desenvolupar una política que tinga com a 
centre les persones, i que ubique l’accessibilitat en el centre de les polítiques municipals, 
i no només en obres, i no només en obres.

Un pacte per l’accessibilitat és un gran pacte de ciutat, amb mesures concretes. I volem 
que el pacte siga en si eixa comissió garant del seu compliment. Quan parlen amb els 
col·lectius i et donen suport a estes propostes, i veuen la necessitat que l’Ajuntament 
faça un pas més, i el Govern, no és que no..., directament no li done suport, sinó que 
directament parle d’engany, o que no es llig els documents... Sincerament, crec que és 
una falta de respecte cap als companys de Corporació. Si pensa que per formar part 
d’un Govern és l’únic que es llig els projectes, com en altres alternatives i amb altres 
iniciatives ha demostrat que si algú no s’havia llegit els projectes, era el Govern 
Municipal. Crec que parlar d’engany i de falta de treball, doncs no és el millor per a 
promocionar un pacte de ciutat, de generar consensos, però, en fi...
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I, el que és fonamental, calendari i pressupost anual, calendari i pressupost anual. Si es 
miren les dades que planteja, eixos calendaris i eixe pressupost anual, que fixa eixe Pla, 
vorà que, segons dades del mes d’abril, les actuacions representen el 13,67% dels 4,7 
milions previstos en el Pla per als seus primers 5 anys de vigència. Ja poden estalviar 
per a poder complir tots els objectius, perquè açò està des del 2017. I estan incomplint 
un pla que, malgrat les seues mancances, és molt vàlid quant a propostes, quant a 
pressupost estimat i quant a intervencions, perquè és fàcil de seguir. I de moment, no 
estan seguint-lo.

Sr. González: Gràcies primer de tot al Partit Popular per acceptar les nostres esmenes. 
Reiterem la necessitat de la participació en el Pacte de l’Accessibilitat. No dubtem del 
grup motor, però entenem que la participació més àmplia no empitjora el funcionament, 
però bé... Dubtem un poc, sí, del compliment de les mocions. També perquè, per 
exemple,  parlava de la moció de març o abril de 2015, aquella del carrer de Pintor 
Cabrera i Perú crec que era? I es demanava que es fera un informe, però també es 
demanava que es buscaren les responsabilitats i s’actuara i... jo, pel que jo sé, jo conec, 
no s’ha fet massa.

I també, per exemple, des de Guanyar Alcoi es va passar la legislatura, sobre aquest 
tema demanàvem, vam demanar un prec en gener de 2017, que es va acceptar, vam 
demanar... vam fer una moció que va ser declaració institucional en desembre de 2017, i 
demanàvem, aportàvem un document base perquè es treballara la nova ordenança 
d’accessibilitat, i la mesa de treball tampoc no..., hem continuat insistint en comissions 
informatives, i sempre se’ns ha dit que es farà, però hem arribat fins ací.

Aleshores, nosaltres creiem que ens hem de posar a fer feina, i no a impedir que 
avance.

Amb tot açò, nosaltres..., el nostre vot serà a favor.

Sr. Santiago: Gràcies de nou.

Per al grup municipal de Podem, el compromís amb l’accessibilitat és total, i entenc que 
això tota la ciutadania de tot Alcoi ho sap. 

El que ens agradaria escoltar d’aquest plenari és:

 Que el Pla Integral d’Accessibilitat s’acabarà.

 Que el grup motor tindrà més protagonisme i que se li dotarà de musculatura per 
a poder fer un seguiment apropiat sobre això. 

 Que per al full de ruta marcat per a tindre una ciutat amable, una ciutat 
accessible, es redoblen esforços.

 I que, l’ordenança d’accessibilitat que es va presentar isca del calaix. Gràcies.

Sra. Rosa García: Gracias señor alcalde.
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Bueno, únicamente decir que el grupo Ciudadanos votará a favor de esta propuesta del 
Partido Popular, que el grupo Guanyar, creo, ha enriquecido con su aportación y con su 
enmienda. 

Y, queremos dejar constancia de que no dudamos en ningún momento de la labor, de 
las funciones que está realizando el grupo motor, en absoluto; pero queremos recordar 
que una de las asociaciones-instituciones que están incluidas dentro de ese grupo 
motor, es precisamente Avanzar. Que es un colectivo que está haciendo una serie de 
reivindicaciones que se recogen en esta propuesta y, por esos motivos, votaremos a 
favor.

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies. Bé, pel que es parlava ací, el pacte ja està fet... i el 
consell ja està fet. I, a mi em sap greu repetir-ho de tant en tant, perquè jo sé que a algú 
li molesta, però este Govern és el Govern que més ha invertit en accessibilitat a estes 
hores en esta ciutat. Tenim partides exclusives que vénen directament proposades pel 
grup motor, però també tenim, i esta legislatura anuncie que totes les obres que es facen 
en este Ajuntament, tindran reconegut en la seua memòria i en els seus pressupostos 
quina part va dedicada a accessibilitat, perquè al final parlem si tenim quatre-cents mil o 
dos-cents mil euros i, sense anar més lluny, l’obra que estem fent en l’auditori Amando 
Blanquer té una gran part d’accessibilitat, i estem parlant de quatre-cents mil euros, i 
eixos no es compten mai. Este Govern comptarà fins a l’últim euro que es dedique a 
accessibilitat, perquè tots siguem sabedors de la inversió fortíssima que s’ha fet per part 
de l’Ajuntament. I cada dia es treballa en accessibilitat. Però, com deia el senyor Ruiz: 
no amb obres. No, i amb persones invidents, i amb persones amb dificultats auditives, i 
amb persones que no poden accedir al transport i que hui ja poden accedir al transport. I 
això està treballant-se des de fa molt de temps. No fa falta un nou pacte, complim el 
pacte actual. Només que complim el pacte actual i que cadascú hi faça el seu paper, ací 
ens anirà a tots molt millor.

Sr. Ruiz: Moltes gràcies. No es tracta d’entrar ni molt menys en polèmica; sinó de 
defensar el que hem pogut arreplegar del carrer, traslladar-ho al Saló de Plens. Perquè, 
si la gent del carrer considera que l’Ajuntament no està fent tot el possible, això no 
significa que no faça res, és perquè no està fent-se de la forma en què pensem que 
s’hauria de fer. Volem aportar, volem sumar i no entrarem en polèmiques sobre això. I, 
confiem que la resta de grups puga donar suport a esta proposta que el que vol és 
sumar, perquè és el que ens demana la ciutadania.

Seguidamente se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal 
Partido Popular, que incorpora la enmienda propuesta por el grupo municipal Guanyar 
Alcoi, quedando los puntos de acuerdo redactados en los siguientes términos:

«Por todo ello se presenta las siguientes propuestas de ACUERDO
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Primero.- El Ayuntamiento de Alcoy acuerda promover un Pacto por la Accesibilidad y la 
creación de una Comisión Municipal de Accesibilidad en la que participen, al menos, los 
agentes socioeconómicos de la ciudad, los colectivos de personas con movilidad 
reducida, los técnicos con competencias en la materia y a los concejales que 
representen, proporcionalmente, al Pleno de la Corporación. Esta Comisión Municipal de 
Accesibilidad se convocará regularmente y se encargará de establecer las prioridades 
de actuación, proponer mejoras y sugerencias así como realizar un seguimiento y control 
del programa de actuaciones.

Segundo.- El Ayuntamiento acuerda aplicar las medidas acordadas en la mesa de 
trabajo del Pacto por la Accesibilidad.

Tercero.- El Ayuntamiento acuerda revisar el Plan de Accesibilidad para ampliarlo a 
todas las calles de la ciudad, la totalidad de los equipamientos de uso público y sus 
accesos, la accesibilidad en el transporte público y la accesibilidad a la información, 
definiendo un calendario y un presupuesto de inversión anual.

Cuarto.- El Pleno de la Corporación acuerda, desde el Pacto por la Accesibilidad, 
actualizar la Ordenanza municipal de Accesibilidad y a garantizar su cumplimiento»

El Ayuntamiento Pleno, por mayoría de sus asistentes, con el voto favorable de los 
concejales de los grupos políticos municipales PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS 
ALCOI (2), CIUDADANOS (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), el voto en contra de los 
concejales del grupo municipal SOCIALISTA (12), y la abstención de los concejales del 
grupo municipal PODEM (2), rechaza la moción presenta por el grupo municipal 
PARTIDO POPULAR, que incorpora la enmienda del grupo municipal GUANYAR 
ALCOI.

Sr. Ruiz: Sr. Alcalde, volia fer una intervenció no sobre este punt, sinó respecte de la 
inclusió en el punt de l’ordre del dia de les qüestions dels Despatxos Extraordinaris. 
Voldria que la Secretaria, per favor, m’informara de quines són les majories necessàries 
per a la seua inclusió, perquè no m’agradaria que pel nostre vot, no per nosaltres, 
perquè estarem ací, però sabem d’alguns companys que no podran estar, i no ens 
agradaria que fórem... que poguérem generar malestar al respecte. Aleshores, si la 
senyora secretària poguera...

Sr. Alcalde: Bé, jo mateix puc informar-lo. Quan és un punt que no ha sigut dictaminat 
per comissió informativa i, per tant, va per despatx extraordinari...

Sra. Secretaria: ... que no esté incluido en el orden del día. Perdón, es que había dos 
puntos... no, es que hay dos puntos que están como despacho extraordinario, hemos 
visto de momento uno..., de los que se han votado había uno que sí estaba dictaminado 
por comisión informativa y otro que no estaba dictaminado; pero en ningún caso estaban 
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los dos en el orden del día y, por tanto, para incluirlos, en ambos casos es mayoría 
absoluta.

Sr. Ruiz: Doncs, si es pot corregir perquè es puga tramitar hui i que es puga treballar 
hui..., perquè, si hem canviat el plenari per a poder avançar-lo per qüestions particulars 
de determinades persones, òbviament, assumisc personalment el desconeixement 
d’esta mesura, i després explicaré per què votàvem en contra, òbviament.

Sr. Alcalde: Si, no se puede, no se puede, lo votado, votado está.

7.6. GPM PARTIDO POPULAR - PREGUNTAS Y RUEGO SOBRE EL TEATRO PRINCIPAL

Lee las preguntas y el ruego la Sra. Payá, concejal del grupo municipal Partido Popular:

«El 20 de enero de 2018 el Ayuntamiento cesó a La Dependent como encargada de la 
gestión y la programación del Teatro Principal.

Transcurrido año y medio, el Gobierno Municipal atribuye el retraso en la redacción de 
los pliegos de condiciones para licitar la gestión técnica del espacio, a las obras que 
deben realizarse previamente.

Entre las intervenciones pendientes de efectuar, y también de licitar, se encuentra la de 
un telón cortafuegos, presupuestado en 2018. 

Al respecto formulamos las siguientes,

PREGUNTAS

 Después de que la solución propuesta no fuese viable ni posible, ¿Qué solución 
pretende aplicar el Gobierno al problema del telón cortafuegos?

 ¿En qué situación se encuentra el expediente para la licitación de la gestión del 
Teatro Principal?

 ¿Qué servicios van a salir a licitación?

 ¿Por qué descarta la posibilidad de una gestión artística directa, tras su 
preceptivo proceso de licitación?»

Sr. Llopis: Bona vesprada a totes i a tots. Bona vesprada, senyor alcalde. I benvingut 
Aarón a aquest plenari.

Bé, respecte de les preguntes, li contestaré, el que he de dir-li a la primera pregunta és 
que l’única solució que és possible és la intervenció per a eliminar i substituir el teló 
tallafoc que existix en aquests moments al teatre. El que sí que és veritat, i crec que així 
ho vaig deixar explicat, té una complexitat per moltes raons: una perquè la 
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infraestructura i el que és l’edificació del Teatre Principal és molt antiga i té una sèrie de 
condicionants que està fent que l’estudi i la valoració de quin tipus de teló tallafoc, doncs, 
porte unes proves, unes mesures, unes qüestions que està allargant tot el procés. I sí 
que és veritat, tal com vaig dir, que possiblement ara per a finalitzar el mes de juliol, 
tindrem ja una possible solució per a intervindre en el teló tallafocs.

Respecte de com tenim els plecs, vull dir que tenim redactat un model de plecs que falta, 
simplement, consensuar-lo i treballar-lo amb el Departament de Contractació.

Respecte dels servicis que volem traure, sí que és veritat, i així ho hem insistit 
nombroses vegades, els servicis que volem traure o els serveis que volem traure, són 
únicament i exclusivament de gestió tècnica del teatre. I hem insistit, i ho reiterarem cada 
vegada.

I per què descartem la possibilitat d’una gestió artística directa, perquè tenim un model 
que és molt bon exemple com per a poder basar-se en ell, com és el del Teatre 
Calderón, i pensem que és de la millor forma que el podem gestionar, atesa la 
possibilitat de tindre una programació municipal dels espectacles professionals, i per 
altra de cedir-lo per a altres entitats culturals de la nostra ciutat. A més a més, s’ha de 
tenir en compte que aquell que vaja a presentar-se a aquesta licitació tindrà durant quasi 
quatre mesos el teatre sense poder-lo utilitzar, ja que és la seu del Tirisiti.

Sra. Payá: Paso a leer el ruego:

«Estas preguntas no se contestaron de manera adecuada debido a que le concejal 
delegado en el área de Cultura no estaba presente en la Comisión Informativa, ni tan si 
quiera forma parte de la misma. Desde el Partido Popular consideramos que los 
Concejales con delegación deben acudir a las Comisiones Informativas cuyas áreas de 
competencias estén relacionadas con sus funciones.

Por todo ello, formulamos el siguiente,

RUEGO

Solicitamos una recomposición de la Comisión Informativa de Servicios a las Personas 
para que entre sus componentes figure el Concejal Delegado de Cultura y Política 
Lingüística.»

Sr. Alcalde: Pel que fa a la composició i els membres de les comissions informatives, 
cada grup polític té l’autonomia per a autoorganitzar-se de la millor manera que entén. 
Només faltava que els membres del Partit Popular diguen al Grup Municipal Socialista 
qui i quan ha d’anar a una comissió informativa. Totes les preguntes, totes les qüestions 
que es plantegen a les comissions informatives són contestades pel Govern Municipal, 
però ens correspon a nosaltres organitzar-nos de la millor manera que entenem.

Següent punt?
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Sra. Payá: ¿Tengo intervención? 

Sr. Alcalde: Ah!, perdón, sí.

Sra. Payá: A ver, nosotros, desde el Partido Popular, consideramos que es de una 
lógica aplastante que cuando un concejal tiene una competencia, y en esa comisión está 
esa área incluida, acuda el concejal a la comisión. El señor Llopis está en Gobernación 
porque tiene la competencia en Policía, pero también está en Sociosanitario y en 
Gestión Estratégica y Ciudad Inteligente, áreas en las que no tiene ninguna 
competencia. Son seis concejales de Gobierno, y considero que no podemos pasar 
cuatro años en que las respuestas a nuestras preguntas en todas las comisiones sobre 
temas culturales sean por escrito. De hecho, algunas de las preguntas que le he hecho 
anteriormente han sido contestadas en alguna comisión, por ejemplo en la de 
Gobernación en la que usted acude por tema de presupuesto. Entonces, lo que yo 
quiero decir con esto es que se produce un feed-back y unas respuesta y una 
profundización del tema que no se va a poder producir a lo largo de toda la legislatura si 
usted no forma parte de esta comisión. Nosotros lamentamos, porque no se va a poder 
explicar su gestión, ni va a poder explicar proyectos, si se limita la participación de los 
grupos políticos, esa participación de la que tanto hacen gala. Gracias.

Sr. Alcalde: Repetisc: Participació, tota; resposta a informació, tota; autonomia en 
l’organització de cada grup polític, tota. I, el que sí que puc dir-li és que les preguntes no 
es formulen ni al senyor Llopis, ni al senyor Belda, ni a cap regidor, es formulen al 
Govern, i el Govern respon a les preguntes que es plantegen.

7.7. GPM PARTIDO POPULAR - RUEGO SOBRE CREACIÓN DE UNA ORDENANZA 
MUNICIPAL DE TRÁFICO Y MOVILIDAD

Lee el ruego la Sra. Lirio García, concejal del grupo municipal Partido Popular:

«Con la aparición de los patinetes eléctricos se están produciendo problemas de 
convivencia entre estos vehículos y los peatones. Desde la Dirección General de Tráfico 
perteneciente al Ministerio del Interior, se han planteado las líneas generales para 
redactar el futuro Código de Tráfico y Seguridad Vial donde se tengan en cuenta estos 
vehículos.

En otras poblaciones como Madrid, Barcelona, Valencia, Benidorm... se han adelantado 
a redactar la ordenanza municipal de tráfico para regular el uso de estos vehículos, 
aplicando las líneas generales que va a utilizar el Ministerio y haciendo uso de la 
posibilidad que marca el propio código de establecer regulaciones a escala local, allí 
donde se autorice explícitamente.

Entre las cuestiones que se pueden regular en el ámbito local, se encuentra el 
ordenamiento para posibilitar el estacionamiento de las motocicletas sobre las aceras, 
algo que en estos momentos está oficialmente prohibido, o la regulación de la circulación 
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de bicicletas atendiendo a la nueva realidad mediante la incorporación del carriles bici o 
vías ciclopeatonales. Una nueva realidad que responde también a medios de transporte 
como los patinetes eléctricos.

Por todo ello, desde el Grupo Político Municipal del Partido Popular realizamos el 
siguiente 

RUEGO

1) Se inicie la redacción de la ordenanza municipal de tráfico y movilidad mediante 
una mesa de trabajo compuesta por el Gobierno, técnicos en la materia y cada 
uno de los grupos políticos municipales en la oposición.

2) Se realice un proceso de participación ciudadana para recoger las propuestas de 
colectivos sociales, económicos y de ciudadanos a título particular.»

Sr. Llopis: Bé, bona vesprada una altra vegada. M’agradaria fer un poc de memòria i dir 
que ja al mes de setembre del 2018, no fa ni deu mesos, ja vam estar parlant d’este 
tema. A més a més, el compromís per part de l’equip de govern va ser de generar un 
document, elaborar un document consensuat per diversos departaments, i complint 
sempre amb les normatives superiors. I, fins i tot, m’agradaria destacar-ho perquè són 
molts els mitjans en els quals va tindre ressò i que ja parlaven que havíem pres este 
compromís en el plenari, que anàvem a tindre una ordenança, i tot el tema. La veritat és 
que sí que s’ha estat treballant. Durant tots estos mesos hem estat treballant en una 
ordenança, que n’hi ha un primer esborrany que, fins i tot, ens hem esperat a vore els 
resultats de les aprovacions de les noves ordenances que s’han aprovat en altres ciutats 
i en altres poblacions per a estudiar-les, fins i tot millorar este document que nosaltres 
hem elaborat basant-nos en els que han treballat aquestes ciutats. I la intenció és ben 
clara, és a dir, una vegada estiga aquest document treballat amb tots els tècnics i els 
professionals, que són els que ens han de dir si correspon, si s’ajusta a la llei i si ja 
podem traslladar-lo, la nostra intenció és passar-lo als grups polítics, per una part, 
perquè l’estudien i, per una altra banda, perquè a posteriori puga haver-hi una possible 
aprovació.

Sra. Lirio García: Sí, gracias. Sí, efectivamente, en el Pleno de 24 de septiembre de 
2018 el Gobierno informó estar trabajando en la redacción de una normativa municipal 
que regulara el tráfico y la movilidad, que incluía vehículos de movilidad personal, 
patinetes eléctricos, sedways, etc. Y, a su vez, informó en declaraciones a Radio Alcoy, 
que yo también he traído, el 27 de septiembre, que se iba a presentar un primer borrador 
de esta normativa antes de final de año, o sea, diciembre de 2018. 

Esta muy bien que se quiera hacer una ordenanza perfecta, que se recoja lo mejor de 
todas las poblaciones… pero bueno, si nos vamos esperando, esperando, esperando, al 
final no la tendremos. Estamos casi a final de julio, espero que esta vez el Gobierno 
cumpla con aquello que dice y no tengamos que esperar de nuevo siete meses.
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Sr. Llopis: Doncs bé, no esperaran, però, com m’entendrà, davant del prec que vostés 
estaven formulant, nosaltres no podem acceptar-lo. Sobretot per una qüestió, perquè ja 
estem treballant en aquest tema. I si estem treballant, no portem ni deu mesos, ens hem 
esperat a poder avaluar i poder estudiar altres ordenances per a traslladar-ho als grups 
polítics. El compromís el té vosté i tot el seu grup i la resta de la Corporació, que aquest 
regidor que els parla els traslladarà el treball que està fet perquè el puguen estudiar.

7.8. GPM PARTIDO POPULAR - PREGUNTAS SOBRE SOBRE LA ANULACIÓN DEL 
NOMBRAMIENTO DE INTENDENTE PRINCIPAL DE LA POLICÍA LOCAL

Lee las preguntas el Sr. Cantó, concejal del grupo municipal Partido Popular:

«La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana ha anulado el proceso de selección y el 
nombramiento de intendente principal de la Policía Local. 

La sentencia 389/2019, que estima el recurso de apelación a la sentencia de instancia, 
señala que el aspirante que obtuvo la plaza fue repescado, sin explicación aparente 
alguna, tras haber obtenido la calificación de no apto en el test psicotécnico, lo que le 
dejaba fuera del proceso de selección.

Conocidos los contenidos de la sentencia, realizamos las siguientes preguntas:

 ¿Ha presentado el Gobierno recurso de casación ante el Tribunal Supremo?

 ¿Va a mantener el Gobierno en su cargo al intendente principal?»

Sr. Llopis: A la primera pregunta, no, i a la segona pregunta, sí. I sí que m’agradaria fer 
menció perquè constara en acta, que l’argumentari, doncs falta un poc a la veritat. Vull 
dir, tinc constància que vosaltres us heu posat en contacte fins i tot amb l’intendent 
principal i que sabeu com està l’assumpte. Vull dir que simplement era perquè quedara 
constància, que nosaltres, respecte de les preguntes, contestem que No i que Sí. I que 
sapigueu que, per a mi, pel que m’ha comentat el nostre cap de la Policia, i respecte de 
la interpretació que feu del text, esteu faltant un poc a la veritat respecte del que posa  
en el recurs.

7.9. GM Compromís Alcoi  – Moció educació sexual

El Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal Compromís Alcoi va presentar la següent 
moció que es transcriu per al seu debat en Ple:
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«A Compromís volem fer una crida a l'opinió pública per a ressaltar la necessitat de 
reforçar l’educació sexual als nostres xiquets/es i joves.  Al 2018 una enquesta del 
Obervatorio de la Sociedad Española de Contracepción afirmava que el 27’8% de les 
dones espanyoles no utilitzen cap mètode anticonceptiu (i per tant tampoc els homes), 
per altra banda, segons l’agència EFE, a partir de l’any 2000, la tendència a la baixa del 
contagi de malalties de transmissió sexual es va capgirar, sent cada vegada major i 
afectant a gent més jove.

Les últimes noticies sobre abusos i agressions sexuals denoten que les conegudes com 
a «manades», estan formades per grups de xics molt joves, la qual cosa manifesta un 
problema amb una doble vessant; per una banda que l’educació sexual de les escoles 
ha baixat o desaparegut en gran mesura i per tant, exposem als nostres joves a 
possibles malalties i embarassos no desitjats (amb els problemes psicològics i físics que 
això comporta), per altra banda, que l’educació en feminisme i igualtat no està sent tant 
minuciosa i exhaustiva com ho hauria de ser. 

Des que tenim dades, a tot l’Estat el masclisme ha matat més de 1000 dones, segons el 
ministeri d’interior el total de morts pel terrorisme d’ETA és de 854 persones des de 
1960. Les dones assassinades només es comptabilitzen des de l’any 2003, i dins les 
estadístiques de les víctimes, mai s’han comptabilitzat els xiquets. 

A nivell de l’Estat Espanyol, ens hem relaxat a l’hora d’educar sexualment, les 
estadístiques de l’institut de salut Carlos III demostren que des de l’any 2009, hi ha un 
clar augment de les malalties de transmissió sexual, algunes com la sífilis o la gonorrea, 
a banda de la SIDA, han tornat a la vida diària dels nostres joves. 

Respecte a l’educació sexual a la nostra ciutat, som conscients que als centres 
educatius es programa una jornada educativa bàsica sobre educació sexual, però també 
és cert que hem rebut suggeriments de personal docent per augmentar la seua durada i 
implementar les ensenyances amb aquesta perspectiva de genere, igualtat i respecte.

Aquests problemes afecten a tota la ciutadania de forma transversal, i és un autèntic 
problema de caire sanitari que té a la base de la seua solució l’educació. 

És per això que des de Compromís fem la següent moció:

Moció:

1) Que l’Ajuntament d’Alcoi realitze un Pla d’Educació Sexual en el qual s’atenga a 
aquesta nova problemàtica amb major atenció a aspectes com el feminisme, igualtat i 
diversitat a la major brevetat possible, per tal que puga estar en funcionament aquest 
mateix curs.

2) Que aquest Pla d’Educació Sexual arribe i s’aplique a tots els centres escolars de 
primària i secundaria, públics i concertats, del nostre municipi.»
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La Sra. Guillem, regidora del grup municipal Compromís Alcoi, llig els punts d’acord de la 
moció presentada, i diu:

«A Compromís volem fer una crida a l'opinió pública per a ressaltar, per a reforçar la  
l’educació sexual als nostres xiquets i xiquetes, per tant passe directament a llegir-vos 
els punts als que volem arribar, i és:

1) Que l’Ajuntament d’Alcoi realitze un Pla d’Educació Sexual en el qual s’atenga a 
aquesta nova problemàtica amb major atenció a aspectes com el feminisme, igualtat i 
diversitat a la major brevetat possible, per tal que puga estar en funcionament aquest 
mateix curs.

2) Que aquest Pla d’Educació Sexual arribe i s’aplique a tots els centres escolars de 
primària i secundaria, públics i concertats, del nostre municipi.»

Sr. Abad: Hola, buenas tardes. La irresponsabilidad del ser humano no tiene nada que 
ver con el tipo de sexo, ni con la orientación sexual, y siempre estaremos a favor de la 
igualdad de sexo, sin discriminar ni señalar a los hombres por el tal hecho de serlo.

Somos conocedores que en la mayoría de colegios se imparten charlas sobre 
orientación  y educación sexual, y a una edad temprana, esto no significa que quienes 
reciben educación sexual desde pequeños, le cogen mas respeto, suelen pensárselo 
mas y, sobre todo, aprenden a respetar la intimidad y la postura de la otra persona, 
basado en el  respeto al ser humano como tal. 

Las redes sociales y las televisiones, son el enemigo y arma principal de nuestros 
jóvenes, que no ven peligro alguno para su integridad moral ni física, y por supuesto en 
la de los demás. Gracias.

Sra. Obiol: Bona vesprada, bé, i benvingut Aarón. Agraïm la proposta de Compromís 
perquè posa sobre la taula per a nosaltres un tema clau en les relacions dels nostres 
joves, que després es perllonga fins a l’edat adulta, i és com el patriarcat modela les 
nostres relacions sexuals, i ací, afegiré també, les afectives. I a més, indica un element 
fonamental, que és la violència sexual, la violència de gènere, que massa vegades 
intenta atacar o intenta solucionar des de les conseqüències, però no en les causes. I 
això és important que tinguem en compte que és el patriarcat i la igualtat de gènere el 
que evitaria aquesta violència.

I per tant, ens agradaria..., sabem que no hem presentat una esmena formal, però si que 
ens agradaria fer algunes aportacions a la proposta per si el grup municipal Compromís 
les considera adients, per tal de fer-la al nostre parer més factible i, per tant, 
segurament, més assumible, més concreta; perquè ens interessa moltíssim que es duga 
endavant aquesta proposta.
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La Conselleria d’Educació ha estat fent durant la passada legislatura, almenys, suposem 
que continuarà en aquesta legislatura, un esforç molt destacable per la coeducació en 
els centres educatius. Per a promoure aquesta coeducació ha creat la figura del 
coordinador d’igualtat o coordinadora, coordinadora, malauradament la majoria seran 
coordinadores d’igualtat, que tenen un resultat, és cert, que irregular segons les ciutats, 
els centres, eh? Guanyar proposa que des de la Regidoria d’Educació es propose un Pla 
d’Acció coordinat amb aquests centres a través dels seus agents d’igualtat, les seues 
coordinadores d’igualtat, perquè cadascun dels centres puga intervindre en aquest pla 
que es proposa, i puguem optimitzar esforços i recursos. I, a més, que està en la base 
de la creació d’aquesta figura, i del seu funcionament..

I en segon lloc, cal tenir en compte també, quan parlem d’aquest Pla d’Educació Sexual i 
Afectiva, o Afectivo-sexual diríem nosaltres, la realitat educativa de la nostra ciutat, amb 
una clara preeminència de l’escola concertada. L’escola concertada, a més, amb un 
caràcter catòlic en la seua base, i això crec que és important tindre-ho en compte, 
perquè és necessari, o considerem que és necessari que el Govern de la ciutat, a través 
de la seua regidoria o del seu consell escolar, com ell... com la regidoria i el Govern 
considere, vetle perquè la ideologia dels centres no siga una raó per no dur endavant 
aquesta proposta, ni molt menys per buidar-la de contingut. Gràcies.

Sr. Ferrándiz: Gràcies, senyor alcalde, i gràcies a tots els companys per la benvinguda. 
Respecte a la moció sobre el Pla d’Educació Sexual, com sabeu, una de les potes 
fonamentals del projecte de Podem és el vessant feminista. Des d’aquesta formació 
considerem prioritaris la lluita contra les desigualtats i contra la violència de gènere per 
poder aconseguir ciutats més justes, amables i segures per a totes i tots.

Aquestes últimes setmanes s’han donat a conéixer diversos casos de violacions grupals 
a localitats com Manresa, Mallorca, Cambrils o Vitòria, arribant fins a trenta-set els casos 
d’agressions sexuals múltiples des de principi de l’any 2019. Des del grup municipal de 
Podem volem condemnar totes i cadascuna de les agressions i casos de violència 
masclista, i donar tot el suport a les víctimes.

Com planteja la moció, al nostre país la violència de gènere causa més morts que 
qualsevol tipus de terrorisme. Només des de principi de l’any 2019 la xifra ja arriba a un 
total de trenta víctimes mortals per violència de gènere.

A més, les dades sobre la població més jove són clarament alarmants. L’any 2017 va 
haver-hi un augment del 48% del nombre de menors immersos en causes judicials per 
violència de gènere, i l’any 2018 el nombre d’agressors menors de vint anys es va 
duplicar. 

Respecte de les agressions grupals, un de cada quatre agressors eren menors d’edat i 
una de cada tres víctimes, també ho era.

La violència de gènere és, per tant, una problemàtica social molt greu que està 
sustentada en diverses causes estructurals, com una cultura i una tradició purament 
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patriarcal i androcèntrica, o una educació i una societat clarament sexista; però 
considerem, com afirmen els experts, que una de les causes més importants és la 
manca d’una educació afectivo-sexual als col·legis i instituts. 

Per tot això, i perquè considerem l’educació com la millor arma de conscienciació per a 
lluitar contra les injustícies, des de Podem ens posicionarem a favor de l’elaboració 
d’una Pla d’Educació Sexual. Això sí, també considerem clau la participació i l’aplicació 
de la ciutadania en el desenvolupament de les polítiques públiques. Per això, un altre 
aspecte que considerem important és que, per a la planificació, elaboració i 
implementació d’aquest Pla, es tinga em compte a tots i cadascun dels agents socials 
implicats, perquè puguen formar part activa d’aquest i aportar la seua experiència. 
Gràcies.

Sra. Rosa García: Gracias. Bueno, hace ya cuatro años que Naciones Unidas, más 
concretamente la UNESCO, elaboró un informe al respecto del tema que hoy propone el 
grupo Compromís en el que se llegaba a una conclusión, que la educación sexual en los 
colegios es esencial para la igualdad de género y la salud reproductiva. No lo dijo un 
sexólogo, no lo dijo ninguna institución interesada, fue la UNESCO.

Bastante antes, a principios de este siglo, la Organización Mundial de la Salud ya había 
advertido de la necesidad de que los programas de educación sexual se iniciaran 
tempranamente, fueran específicos para cada edad y constituyeran una actividad 
continua de promoción de la salud durante los años escolares. 

España no está entre los países que cuentan con algún programa que contemple la 
educación sexual como han tenido los colegios, puesto que más allá de iniciativas 
individuales en algunos centros, no existe obligación legislativa de incluir ninguna 
asignatura con un contenido relacionado con la sexualidad, bien sea a nivel biológico, 
social o psicológico. 

Desde luego, no se puede obviar que hay un aumento de la voluntad política para que 
este vacío se repare; pero sigue habiendo una brecha importante cuanto se trata de su 
aplicación sobre el terreno. Por ese motivo la mayoría de los jóvenes no reciben la 
información más elemental sobre su salud y sus derechos en materia de sexo y 
reproducción. Es cierto que algunos gobiernos regionales y municipales organizan 
charlas puntuales en institutos dirigidas a adolescentes; pero estas iniciativas nos 
parecen insuficientes.

A raíz de casos como el de la manada, los especialistas insisten en que impartir 
educación en salud sexual, pero no solo higienista: la que se refiere a enfermedades de 
transmisión sexual o embarazos, sino, la que también abarca el conocimiento y 
asimilación de la libertad propia y la del otro, es absolutamente necesaria.

El control de las enfermedades de transmisión sexual, la prevención de embarazos no 
deseados en la adolescencia, la lucha para acabar con el abuso sexual en sus más 
variadas facetas y el fin de la LGTBIfobia son algunas de las contribuciones de la 
educación sexual.
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Desde Ciudadanos creemos que la escuela forma para la vida en la sociedad, junto con, 
por supuesto, la familia. No borremos de este asunto a madres y padres, porque el 
proceso educativo debe ser una simbiosis entre la comunidad escolar y los padres o 
tutores.

En cuanto a la moción de Compromís, compartimos totalmente y apoyamos el primer 
punto; pero no vamos a poder aceptar el segundo porque se plantea como una 
obligación. Nosotros podríamos apoyar el que se recomiende aplicar, pero no la 
obligación, porque los colegios concertados no tienen por qué asumirla. Por esos 
motivos, apoyaríamos el que el Plan propuesto fuera presentado a todos los centros 
subvencionados con fondos públicos para su aprobación en Consejo Escolar, y 
garantizar su aplicación para mejorar el bienestar de la comunidad educativa, si se 
pudiera enmendar en ese punto, ese segundo punto como decimos, la apoyaríamos. 
Muchas gracias.

Sra. Payá: Gracias de nuevo. Ante las noticias que abren muchos telediarios todos los 
días y los datos expuestos, la educación sexual en España ha sido un fracaso. Ninguna 
ley educativa ha abordado la educación sexual de forma integral, que forme a los 
jóvenes de acuerdo al nuevo contexto social.

Internet y las redes sociales se han convertido en los medios por los que los niños y 
adolescentes conocen la sexualidad, y la conocen de una forma brutal y eludiendo 
aspectos como la afectividad, el respeto, las consecuencias de las prácticas sexuales, 
como si la sexualidad fuese un juego donde no hay responsabilidades y donde se 
cosifica la mujer. 

La ausencia de una regulación concreta de la educación sexual ha propiciado que la 
educación sexual en las aulas haya sido limitada al aspecto biológico, sanitario, 
anticonceptivo, que por otra parte tampoco ha calado en la juventud, y descuidando lo 
emocional. Desde el Partido Popular apostamos, además, por una educación en valores 
y, por tanto, en una educación sexual que abarque todo: comunicación, habilidades 
sociales, autoestima, responsabilidad, afectos, amor, distintos tipos de pareja, 
relaciones, orientaciones e identidades y establecimiento de límites en libertad e 
igualdad. En este sentido, a final de 2018 la UNESCO también presentó una campaña 
mundial que se llama «Educación Integral en Sexualidad una base para la vida y el 
amor». La UNESCO entrevistó a familias de todo el mundo sobre sus experiencias en lo 
relativo a la educación integral en sexualidad. Padres e hijos expresaron lo que más les 
hubiera gustado saber sobre la pubertad, el amor, el sexo y las relaciones. Con todo 
esto, UNESCO, un organismo creo que suficientemente autorizado, proporciona 
recomendaciones y prácticas idóneas a escala mundial, así como la asistencia técnica 
para garantizar que los jóvenes tengan acceso a una educación integral en sexualidad 
de calidad. Ahora es trabajo de los políticos, con la ayuda de la sociedad civil y, por 
supuesto, de los padres, proporcionar a todos los niños y jóvenes una educación sexual 
integral, de calidad, que les ayude a tomar decisiones fundamentadas, y que está 
comprobado que retrasa el comienzo de la actividad sexual y limita los comportamientos 
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sexuales de riesgo. Por lo tanto, para enriquecer, para completar esta propuesta hemos 
realizado la siguiente enmienda que habíamos enviado a todos los grupos, y es: 

 Sustituir el punto 1 y 2 de la propuesta de acuerdo de la moción, la denominación 
de Plan de Educación Sexual por Plan de Educación Sexual Integral. 

 Añadir también a la propuesta de acuerdo de la moción el siguiente punto de 
acuerdo: “Que el Ayuntamiento de Alcoy inste a la Conselleria de Educación y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a reforzar en los próximos 
presupuestos la partida destinada al Programa de Intervención Sexual para que 
los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana que lo soliciten, puedan destinar 
recursos e implementar un plan de Educación Sexual Integral. Gracias.

Sr. Belda: Gràcies, senyor alcalde. Bona vesprada a totes i a tots. Benvingut Aarón a 
aquesta Corporació.

A mi aquesta moció, ―jo crec que tots estem d’acord amb la importància de l’educació 
sexual en els nostres joves―, jo crec que és una cosa que no cal ni plantejar, jo crec 
que tots hi estem d’acord. Però a mi, aquesta moció em presenta molts dubtes perquè, 
estant a favor que..., evidentment, és molt important eixa formació en els nostres joves. 
Molts dubtes per una cosa. Vaig a copiar al meu company Jordi si em deixa. Ell parlava 
de falsa paternitat..., tornem una altra volta a açò mateix. Comença la legislatura. Jo 
entenc que pareix que hem de fer coses, però el món no comença hui. O siga, 
l’Ajuntament està en marxa des de fa molts anys, i he de recordar que tenim un Pla 
d’Igualtat, que no és de ningú, és de tots i de totes, aprovat per l’Ajuntament d’Alcoi, i en 
el qual, en eixe Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones d’Alcoi, hi ha una Àrea 
d’Educació on diu que uns dels objectius a aconseguir és realitzar activitats formatives 
sobre educació i corresponsabilitat com a valors fonamentals en els projectes educatius 
dels centres educatius de la ciutat, en horari lectiu i extraescolar, i està fent-se. És a dir, 
des de l’Àrea d’Igualtat estan implementant-se una sèrie d’activitats que, gràcies a la 
contractació de dos tècniques en promoció d’igualtat de gènere, que s’amplia l’oferta 
d’activitats formatives, s’ha ampliat..., hem passat de dos activitats que hi havia per part 
del Pla d’Igualtat, perquè hi ha d’altres per part de Sanitat que després comentaré, per 
part d’associacions com ACOVIFA, que estan fent-se en els centres, anem a passar de 
dos a huit activitats en el curs 2019-2020. És una cosa que està treballant-se perquè ja 
estava en un Pla d’Igualtat, que hem aprovat tots i totes. És a dir, anem a fer un Pla ara 
sobre un altre pla que ja teníem marcat. 

A més, punt número 1, diu: «i posem en funcionament en setembre», perfecte. Resulta 
que jo he de recordar que, fer un Pla no és una cosa tan senzilla. Estem parlant de 
joves, de xiquets i xiquetes, que hem de fer un Pla, ja d’ací a setembre, que l’inventem i 
l’implementem en setembre. Per a fer un Pla és necessari, primerament, un diagnòstic 
de la necessitat social sobre la qual versa el tema concret a tractar, en aquest cas, el 
nivell de coneixement sobre l’educació afectivo-sexual de la població escolar de la ciutat 
d’Alcoi; comporta recollir dades qualitatives i quantitatives, i la seua posterior anàlisi, per 
a partir del qual traure les conclusions i les directrius que marquen les guies per a definir 

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Referencia: 15149/2019

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 12433253142627007261 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

eixe pla. Però recorde, eixe pla que està en marxa, que eixe Pla d’Igualtat té vigència 
fins al 2019, i que la idea, que ja ho vam parlar l’altre dia, és que a partir de... des de 
l’Àrea d’Igualtat, a partir de finalitzar eixe Pla d’Igualtat, fer les valoracions que cal, que jo 
crec que això s’ha comentat moltes voltes, que és molt important quan fem alguna cosa, 
fer les valoracions, avaluar com ha anat i, a partir d’ací, traure noves accions per 
implementar, evidentment que sí, eixe és el primer dubte.

Però, a mi m’entren més dubtes, per què diem no, i en el segon punt d’acord és que 
s’apliquen en tots els centres escolars de Primària públics i concertats del nostre 
municipi. Que algú m’explique com! Amb quines competències? O siga, jo vaig a un 
centre i li dic que, per què ho ha decidit el Ple, anem a fer aquest Pla d’Educació Sexual 
dins de l’horari escolar «porque sí». Jo crec que no funciona així, jo crec que no funciona 
així, igual és que m’he despistat, però bé. Nosaltres, des de la Regidoria d’Educació 
sempre hem treballat de la mà de tots els centres totes les necessitats a nivell 
d’activitats, no d’un departament... tenim una guia d’activitats, crec que hi ha més de 
tres-centes activitats, eh!, de tots els departaments. I hem treballat sempre de la mà dels 
centres, i de la mà d’eixe coordinador o coordinadora d’Igualtat i de Convivència en el 
qual estem treballant moltíssimes activitats d’igualtat i de convivència en els centres. I jo 
crec que el camí és eixe. I si la moció és «continuarem treballant i asseure’ns i intentar 
treballar amb tots els centres...», perfecte; però no podem aprovar una cosa que després 
no anem a poder complir, perquè no tenim competència per a obligar a cap centre a fer 
això.

Sra. Guillem: Bé, en primer lloc, vull donar les gràcies... En primer lloc, bé, estem molt 
d’acord amb Guanyar, les aportacions són molt ben acollides, però, per favor, passa’ns-
ho per escrit per a poder-les veure.

Quant a Ciutadans, em sap greu però, òbviament no podem estar d’acord amb vosaltres 
en eixe puntet. 

Quan al PP, estem d’acord amb el que ens plantegeu.

Amb referència al que estàvem comentant ara. El moment en el qual el Pla d’Educació 
Sexual queda dins del Pla d’Igualtat, eixe pla queda diluït en un altre gran pla i acaba..., 
perdent un poc eixa força.

Estàveu comentant que heu passat de dos activitats a huit; no arriba ni a una al mes. Per 
tant, no ho dic jo, estan dient-ho les persones, són..., les persones que són les 
protagonistes que saben d’estes coses, resulta que no són suficients.

Recorde que, quant a la violència masclista, es va aprovar la Llei Trans i, amb la Llei 
Trans el que es va dir al País Valencià és que els ajuntaments tenen deus opcions i dues 
formes d’arribar a portar aquesta llei, i una és, bé, per la part de la defensa, i l’altra és 
per part d’educacions. Sí que podem una miqueta clavar esta part d’Educació. És 
evident que hi haurà alguns col·legis que van a dir-nos que no, d’acord!, però que siguen 
ells. Nosaltres sí que els ho hem de posar tot a l’abast.

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Referencia: 15149/2019

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 12433253142627007261 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

Vull recordar-vos que en els últims anys, des del 2009, l’augment de malalties de 
transmissió sexual és elevadíssima, no ho dic jo, està dient-ho l’OMS. Una de cada tres 
dones es quedarà embarassada sense voler-ho, d’acord?, o seran uns embarassos no 
desitjats. I, per això, la Conselleria de Violència... la Conselleria Valenciana de Salut 
Pública i Sanitat va crear la figura del coordinador d’Igualtat i Convivència que forma part 
del programa d’Intervenció i Educació Sexual per incloure l’educació afectivo-sexual a 
les aules. És a dir, tenim dues conselleries, tant de Sanitat com d’Educació, que estan a 
favor d’aquestes coses. Podem parlar-ho amb ells, podem tirar-ho un miqueta dins, i el 
pla és pot fer... és pot fer. Evidentment hi haurà algun col·legi que ens dirà que no, bé, 
però que sí que amb ells nosaltres, amb huit activitats en tot l’any, no em tenim prou, no 
és suficient!

Sr. Abad: La educación sexual debe ir por un lado, y los abusos sexuales por otro. No 
puede haber un plan que integre los dos, porque son independientes. Jo, 
personalmente, conozco que hay colegios que sí que imparten educación sexual, lo 
tengo en casa siempre que tienen la charla, y nada más. El Plan jo creo que está en 
marcha.

Sr. Obiol: Bé, nosaltres, des de Guanyar donem suport a aquesta moció. No podem fer-
ho d’una altra manera si volem assumir una societat realment igualitària. Entenc també 
que des de l’administració local és pot fer molt si entenem que l’educació no acaba en 
les parets de l’aula, si entenem que l’educació no acaba ni tan sols en les parets dels 
centres, que som una comunitat educativa i que, per tant, podem intervindre en horari 
lectiu, no lectiu i fins i tot en l’educació no formal. Per tant, quan parlem d’educació 
podem prendre eixe concepte, i hi podem intervindre des del Govern Municipal des de 
l’Ajuntament d’Alcoi, perfectament, en aquesta educació afectivo-sexual dels nostres 
menuts i dels nostres joves, també, en altres àmbits que són competències de 
l’Ajuntament.

I prenc, per acabar, la paraula del regidor, que d’ací a uns mesos podrem valorar amb 
dades i amb indicadors el Pla d’Igualtat i podrem saber també quin efecte ha produït 
aquest... I acabe, aquestes activitats que el senyor regidor ha esmentat. Gràcies.

Sr. Ferràndiz: Gràcies, senyor alcalde. Bé, simplement vull dir que, a pesar que 
existisca un Pla d’Igualtat i que, com diu Alberto, vaja a fer-se’n un de nou, pensem que 
això no és excloent per a poder tindre un Pla d’Educació Sexual i, per tant, anem a 
mantindre el vot favorable a la moció. Res més.

Sra. Rosa García: Sí, brevemente, para lamentar que no puedan estar de acuerdo con 
nosotros. Porque fíjense que nosotros únicamente cambiábamos el «se aplique» que 
ustedes indican en su moción, por «se recomiende aplicar». El propio regidor, el señor 
Belda, ya ha hablado de que no se puede obligar, no existe… los colegios concertados 
no tienen el porqué adscribirse porque no hay obligación. Entonces, no variaba tanto, 
simplemente era un tema formal, y por eso no podemos… no vamos a apoyar esta 
moción. Gracias.
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Sra. Payá: Sí, gracias. Bueno, yo comentar solo varias cositas. Estoy de acuerdo con la 
señora Guillem en que se diluye dentro del Plan de Igualdad, que tiene que tener una 
entidad propia el Plan de Educación Sexual Integral. Y no comparto la postura de 
Ciudadanos, se debe de ofrecer a la educación pública y a la educación concertada, sí 
que es verdad que no se puede obligar, pero seguro que si se les propone, muchos 
colegios lo asumirían.

Luego, con respecto al Gobierno, pues si piensa que es suficiente con lo que se está 
haciendo y vuelve a no escuchar a la opinión de la ciudadanía, pues no hará nada. 
Gracias.

Sr. Belda: Ens agrada canviar el discurs per a quedar bé, però… com que el discurs 
continua sent el mateix, hi estic totalment d’acord. Del que hem de ser conscients és del 
que votem en un Saló de Plens. Ací no votem alguna cosa que no podem fer, podem 
votar ara que a partir del mes que ve en tots els col·legis va a fer-se karate en classe 
d’educació física; però, si no entra en el currículum, no ho podrem fer. 

Hi ha una frase de la persona que porta la igualtat en Alcoi: «Considerem que els 
continguts a treballar en matèria d’igualtat i educació sexual en els col·legis han de fer-se 
de manera transversal, tal com marca la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a 
la millora de la qualitat educativa a través dels continguts referents al currículum». En 
l’educació sexual podem fer vint-i-cinc accions, però l’ideal és que estiga en el 
currículum, que siga un poc transversal. I, com comprendràs, no és que hàgem d’anar a 
Conselleria... hem d’anar a Conselleria a demanar-li que ho faça, clar que sí! I allí 
estarem nosaltres per a demanar a Conselleria que ho faça, evidentment. Però ja dic, no 
podem votar que sí a una cosa que no podem fer, ni ho podrem fer fer en setembre, 
perquè pense que faríem una cosa que estaria mal feta, amb la qual cosa: el punt u no el 
podem votar a favor mai de la vida, siga Pla d’Educació Sexual o siga Integral, tant se 
me’n dóna; i en el punt número dos, jo no puc garantir que tots els que... que puguem fer 
un pla que els centres, ni públics ni concertats, ja dic, no tenen autonomia per a fer això. 
El que sí que els assegure, que no fa falta que ho aprovem ací, és que aquest regidor 
s’asseurà amb els coordinadors d’Igualtat i Convivència de tots els centres, i que els 
plantejarà el que hem parlat ací, eixa voluntat de continuar aprofundint en activitats 
relacionades amb el tema sexual i, intentar treballar amb ells per vore quines són les 
activitats que proposem i consensuem per a poder aplicar en els centres. Això, per 
descomptat, que ja els dic que no fa falta que ho aprovem ací, que ho farem; però no 
podem votar que sí a una cosa que no podem fer.

Sra. Guillem: A veure, era, en primer lloc, contestar al senyor representant de Vox, i 
comentar-li que no hi ha una cosa que vaja més de la mà que l’educació sexual i la 
violència sexual, van absolutament de la mà.

Quant a la senyora de Ciutadans, vull dir-li que, nosaltres, el que no podem fer és triar 
entre un tipus d’escola i un altre, és discriminatori. Evidentment, hi haurà alguns col·legis 
que diran que no, però han de ser els col·legis, no ha de ser el Govern. Considerem que, 
des de l’Ajuntament, qualsevol cosa que es faça o no es faça, haurà de ser exactament 
igualitària i igual per a tots.
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Després, al representant del PSOE vull dir-li que, segons la Llei Trans, la Llei LGTBI, sí 
que marca que sí que es poden fer accions des del Govern Municipal, vull dir, sí que 
podem triar des d’ací, d’acord? I torne a dir, no estic dient que li posem la pistola a ningú 
perquè ho faça. Evidentment, ho torne a dir, hi haura alguns col·legis que seran els que 
diran que no. Eixos col·legis que ho facen ells, no nosaltres.

Sr. Alcalde: Bé, votem la moció, s’ha acceptat l’esmena del Partit Popular, les dues 
esmenes, entenc, per incorporar-les al text de la moció, i també la proposta de Guanyar, 
però si poden concretar-la per saber exactament que és el que estem votant, seria 
d’agrair... És que el text del Partit Popular sí que el tenim per escrit i el tenim en temps. 
En què canviaria la moció i el punt d’acord?

Sra. Obiol: Ens han acceptat les dues; per tant, que la Conselleria d’Educació està fent 
durant la passada legislatura almenys un esforç, almenys un esforç destacable per la 
coeducació, per a promoure aquesta coeducació ha creat la figura del coordinador o 
coordinadora d’igualtat i de convivència. És cert que han resultat irregulars segons 
centres i municipis. Guanyar proposa que, des de la Regidoria d’Educació, es propose 
un pla d’acció coordinat amb els agents d’igualtat de cadascun dels centres, i 
contribuïsca a optimitzar esforços i recursos, número 1; número 2, cal tenir també en 
compte la realitat educativa de la nostra ciutat, amb una clara preeminència de l’escola 
concertada de caràcter catòlic. És, doncs, necessari per a nosaltres, per a Guanyar, que 
el Govern de la ciutat, a través del seu Consell Escolar o com ho considere la Regidoria 
d’Educació en aquest cas, vetle perquè la ideologia dels centres no siga una raó per no 
dur endavant aquesta proposta ni tampoc per buidar-la de contingut.

Sr. Alcalde: Com casem esta amb la proposta...? Perquè el Partit Popular ja ha 
proposat una modificació de tot el text. O fem tot un totum revolutum o...

Sr. Guillem: És que la segona és... bé, la primera completament acceptada. La segona 
és que trobe que... és el que estàvem dient des del començament, que era per a totes 
les escoles igual, crec que ja queda un poc implícit.

Sr. Alcalde: Bé, el primer punt es fa la redacció que ha comentat la senyora Obiol, però 
quan parlem d’educació sexual parlem de Pla d’Educació Sexual Integral, i així casem 
l’esmena del Partit Popular amb la de Guanyar. 

Sra. Obiol: Puc intervindre un momentet?

Sr. Alcalde: Si ajuda a aclarir, sí.

Sra. Obiol: Acabem ràpid. No l’he redactat perquè no era una cosa formal, era només 
una intervenció en el debat. Si és un inconvenient, en les properes ho redacte tot, no sé!
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Sr. Alcalde: No, quan és una esmena, és una esmena, i si està redactada, facilita que 
després aclarim..., sobretot perquè després s’ha d’arreplegar en l’acta i hem de saber 
tots que anem a votar.

Sra. Obiol: Per mi, em sembla perfecte.

Sr. Alcalde: En la segona, jo no m’aclarisc.

Sra. Guillem: No, que el que estava comentant és que, bàsicament, està inclosa amb el 
que jo havia dit. Per tant, és que trobe que no cal.

Sr. Alcalde: Es fa d’acord amb la redacció que ha plantejat el Partit Popular. No..., era 
afegir..., d’acord? Aleshores, hi ha tres propostes..., tres punts d’acord. Anem a votar 
tres punts d’acord.

Sra. Rosa García: Gracias. No, únicamente quiero intervenir brevemente porque, no sé 
si se ha entendido y a mi me gustaría poder aprobar, apoyar, esta iniciativa. Están 
diciendo desde el grupo Compromís, la he escuchado en varias ocasiones diciendo que 
no seamos nosotros, o que no sea el Ayuntamiento, que no sea el Gobierno Municipal el 
que indique, sino que sean los colegios los que tengan la libertad. Sin embargo, en su 
escrito habla de una obligatoriedad, entonces, yo quiero entender que cuando dice se 
imponga o que se indique, que se implique, usted está hablando de que el colegio tenga 
la libertad, porque si es así, yo podría perfectamente cambiar mi voto, porque es lo único 
de su moción que me chirría. El punto en el que ustedes dicen exactamente «que aquest 
Pla d’Educació Sexual arribe i s’aplique a tots els centres». Después está comentando 
que los centros pueden elegir, es que eso cambia mucho.

Sra. Guillem: A vore, és que crec que estem entrant en bucle, crec que estem entrant 
en bucle, crec que és molt senzill, no? Vull dir…

Sr. Alcalde: És molt senzill, al final el proponent accepta o no les propostes dels grups. 
No hi ha més discussió. Crec que hem tingut temps més que suficient per a debatre, 
plantejar les…, d’acord? Aleshores, anem a votar la moció amb tres punts d’acord. El 
que afegia el Partit Popular i amb les redaccions que han quedat amb les aportacions de 
Guanyar, d’acord?

Seguidament se sotmet a votació la moció presentada pel grup municipal Compromís 
Alcoi, que incorpora les esmenes proposades pels grups municipals Partido Popular i 
Guanyar Alcoi, quedant els punts d’acord redactats en els següents termes: 

«1) Que l’Ajuntament d’Alcoi realitze un Pla d'Educació Sexual Integral en el qual 
s’atenga a aquesta nova problemàtica amb major atenció a aspectes com el feminisme, 
igualtat i diversitat a la major brevetat possible, per tal que puga estar en funcionament 
aquest mateix curs. Que, des de la Regidoria d’Educació es propose un pla d’acció 
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coordinat amb els agents d’igualtat de cadascun del centres, i contribuïsca a optimitzar 
esforços i recursos

2) Que aquest Pla d'Educació Sexual Integral arribe i s’aplique a tots els centres escolars 
de primària i secundaria, públics i concertats, del nostre municipi.

3) Que l'Ajuntament d'Alcoi inste a la Conselleria d'Educació i Conselleria d'Igualtat i 
Polítiques Inclusives a reforçar en els pròxims pressupostos la partida destinada al 
Programa d'Intervenció Sexual perquè els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que 
el sol·liciten puguen destinar recursos a implementar un Pla d'Educació Sexual Integral»

L'Ajuntament Ple, per majoria dels seus assistents, amb el vot favorable dels regidors 
dels grups polítics municipals PARTIT POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), PODEM 
(2) i GUANYAR ALCOI (2), el voten contra dels regidors del grup municipal SOCIALISTA 
(12), i l'abstenció dels regidors del grup municipal CIUDADANOS (2) i VOX (1), rebutja la 
moció presenta pel grup municipal COMPROMÍS ALCOI, que incorpora les esmenes del 
grups municipals PARTIDO POPULAR i GUANYAR ALCOI.

7.10. GM Compromís Alcoi  – Pregunta-Prec Soledat no volguda.
Llig la pregunta i el prec el Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal Compromís Alcoi:

«Al passat plenari de gener de 2019 es va signar una declaració institucional per radicar 
els efectes de la soledat no volguda als nostres majors, i entre els punts d’acord es 
demanava que l’Ajuntament d’Alcoi impulse la redacció d’un estudi de l’afecció de la 
solitud no volguda a la nostra ciutat.

També es va aprovar de la creació d’un protocol d’atenció a les persones majors 
afectades de solitud que haurien de posar en pràctica als diferents departaments 
implicats. I per últim la creació de campanyes i mesures encaminades a reduir l’impacte 
de la soledat no volguda.

Pregunta

1.- En quin punt es troba la redacció de l’estudi de l’afecció de la solitud a la nostra 
ciutat? I la redacció del protocol d’atenció a les persones majors afectades de solitud? 
En cas de no haver començat ambdós, quina previsió de finalització existeix?

2.- Quines mesures ha impulsat per reduir l’impacte de la solitud als sectors més 
sensibles de la societat alcoiana? S'ha parlat en alguna associació o organismes per 
impulsar la creació de projectes o campanyes al respecte?»

Sra. de Gracia: Gràcies, senyor alcalde. Benvinguts a tots. Aarón, benvingut..., de 
govern buenas.
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Contestació una: en el primer punt he de dir-te que estem ultimant l’estudi-diagnòstic 
previ al projecte, que sabeu tots que Alcoi és ciutat «amiga de los mayores». Aleshores 
estem en este estudi. S’està ultimant per qüestió de dades quantitatives. En el segon 
punt, vull dir-te que s’aborda, dins del programa, dins dels Serveis Socials, dins de totes 
les actuacions, com són: el SAD, la dependència, les aules de majors, centres de 
majors, tota la promoció de convivència, la qualitat de vida per als majors integrada en 
les polítiques, d’acord?, l’envelliment actiu i tot el que es desenvolupa amb la gent gran.

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde.

«Prec

1.- Demanem al govern la creació d’una comissió per a fer el seguiment de la redacció 
de les mesures per al compliment de la moció institucional contra la soledat no volguda»

Sra. de Gracia: Sí, el prec l’acceptem, ja que estem dins d’esta declaració, com es va 
comentar, d’acord? I, per descomptat, que estem en eixe procés.

Sr. Ivorra: Moltes gràcies, senyor alcalde. Ens congratulem que ens hagen acceptat el 
prec. Pensem que el tema de la soledat no volguda..., el tema de la soledat no desitjada 
és un problema greu que afecta cada vegada més la nostra societat. Tenim una societat 
envellida, i hem de posar, com més prompte millor, les mesures adients per a aconseguir 
que estes persones puguen tindre el nivell i la qualitat de vida que es mereixen.

7.11. GM Compromís Alcoi  – Pregunta-Premis Bon Govern

Llig la pregunta la Sra. Guillem, regidora del grup municipal Compromís Alcoi:

«Al passat mes de marc la federació Valenciana de Municipis i Províncies fallava els 
premis Bon Govern: 

Pregunta

1.- En quines àrees es va presentar l’ajuntament d’Alcoi?

2.- Quins han estat els resultats de la candidatura d’Alcoi a aquests premis?»

Sra. Sanjuán: Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona vesprada a tots els que ens 
acompanyen hui al plenari i, com no, al nou company de Podem, Aarón.

Bé, l’Ajuntament es va presentar en tres àrees: una és de Biblioteca, que és el BIVIA; 
una altra és de Participació, que són els pressupostos participatius Xiquets; i una altra és 
de Salut Pública, que és el Reto 21.

Sr. Alcalde: I la segona pregunta, que ja estava formulada.
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Sra. Sanjuán: Perdó. Bé, no ens han donat cap premi ací. Però, m’agradaria destacar 
que el de Biblioteques, per exemple el BIVIA, que la Federació no ha pensat de donar-
nos res, sí que ha sigut seleccionat per un programa d’innovació del sistema de 
biblioteques en l’àmbit europeu, que és l’anomenat Live House Library, per a aquesta 
mateixa àrea. També, cal recordar-los que en 2018, encara que la Federació no ens va 
reconéixer res, UNICEF sí, i vam ser una de les dues úniques ciutats que vam rebre una 
menció especial de bones pràctiques per a la mateixa àrea. Nosaltres sempre aspirem al 
millor, i encara que valorem tots els premis, sempre valorem més una medalla d’or que 
una de bronze. No podem quedar-nos tan sols a nivell de País Valencià, anem més 
enllà.

7.12. GM CIUDADANOS- RUEGO SEMÁFORO SANTO TOMÁS.

Lee el ruego el Sr. Marcos Martínez, concejal del grupo municipal Ciudadanos:

Sr. Marcos Martínez: Gracias señor alcalde, buenas tardes a todos, bienvenido Aarón 
Ferràndiz.

«Desde el GPM CIUDADANOS hemos observado que en el cruce de la calle Santo 
Tomás con la calle Sant Blay, el semáforo queda cubierto por la arboleda para los 
vehículos que bajan hacia el puente de San Jorge, siendo especialmente peligroso para 
aquellos visitantes que desconocen su existencia, y en muchas ocasiones, no se 
aperciben de él, o lo ven demasiado tarde, sobre todo cuando está en rojo, o la parte 
verde queda un poco más baja.

Por lo expuesto, RUEGO:

Que se solucione con la mayor brevedad posible la visibilidad de dicho semáforo, con el 
fin de asegurar su correcto uso, y evitar así posibles accidentes o males mayores.»

Sr. Jordi Martínez: Gràcies, senyor alcalde. Aarón, disculpa, no t’he pogut donar la 
benvinguda perquè, entre el xiulet i açò, vaig un poc desbordat de tecnologia i... 

Bé, li acceptem el prec, per descomptat, és un tema de podar els arbres. Vull dir, intentar 
reconduir perquè no siga recurrent este tema, i intentar solucionar-lo com més prompte 
millor. Ho he traslladat abans, des que està en la Junta de Portaveus on es van 
traslladar tots els precs, i es farà d’ací a poc temps.

Sr. Marcos Martínez: Bueno, agradecer que se acepte el ruego y, por supuesto, 
confiamos en la rápida... (inaudible)

7.13. GM CIUDADANOS-  RUEGO BUS PISCINA MUNICIPAL
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Lee el ruego la Sra. Rosa García, portavoz del grupo municipal Ciudadanos:

«Alcoy cuenta con 3 piscinas municipales:

 Piscina municipal José Trenzano Alós
 Piscina de Batoi
 Piscina de Caramanchel Juan Agudo Garat

El acceso a las piscinas ubicadas en el barrio de Batoi y en la zona Norte, no reviste 
ningún problema para cualquier vecino de otro barrio que no tenga vehículo, o no quiera 
hacer uso del mismo, a la hora de acceder a ellas, porque hay línea regular de 
autobuses.

Sin embargo, eso no sucede con la municipal José Trenzano, ubicada en la calle 
Barranc del Cint, frente al Colegio La Salle de Alcoy.

Puesto que en pocos días entraremos en agosto, y con el fin de facilitar el acceso a los 
usuarios, desde el G.M. Ciudadanos hacemos el siguiente 

RUEGO: Que el Ayuntamiento de Alcoy, para lo que resta de temporada de verano del 
año actual y para las temporadas de los años venideros, habilite una línea de autobús 
que  tenga parada en la piscina Municipal José trenzano.»

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies. Bé, vull comentar que el cas de què estem parlant 
de la piscina municipal i per algunes altres experiències que hem tingut, com en el cas 
del 3D, hem posat autobusos sempre a disposició per a estos esdeveniments que són 
prou multitudinaris, i la veritat és que, almenys en el cas del 3D, no han tingut l’èxit que 
hauria de tindre el trasllat. 

És cert que anem a parlar també amb l’empresa TUASA per a enguany intentar vore si 
n’aprofitem alguna línia, sobretot perquè la Regidoria d’Esports ens ha passat la cabuda 
de persones de la piscina i, més o menys, sí que hi ha un increment important divendres, 
dissabte i diumenge. Intentarem posar-nos d’acord amb TUASA per, o bé habilitar 
alguna línia actual, o bé alguna que tinga un traçat i que puga arribar fins allí dalt. No 
serà fàcil perquè l’espai allí dalt és molt estret per a la zona de la qual estem parlant; 
però ho intentarem. 

I, sobretot, parlem a partir de l’any que ve. Esperem que l’any que ve podrem incloure 
estes propostes en el nou plec de condicions que esperem que l’any que ve ja hi estarà 
inclòs un servei com aquest.

Sra. Rosa García: Pues, agradecerlo, entiendo perfectamente que para este año 
seguramente sea algo precipitado; pero le tomamos la palabra para el próximo año. 
Porque nos parece que es un tema importante respecto a varias áreas, tanto movilidad 
como por ahorro energético, que se traduciría también en amabilidad medioambiental 
para la ciudad y, sobretodo, por la libertad de elección del usuario, que pueda elegir 
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entre ir a pié o un vehículo. Porque, además, supone un agravio comparativo con otros 
barrios, eso si que… Muchas gracias.

7.14. GM CIUDADANOS – PREGUNTA ZONA AZUL

Lee las preguntas el Sr. Marcos Martínez, concejal del grupo municipal Ciudadanos:

«Desde hace ya un año dejó de funcionar la zona azul en la zona centro, tras la 
finalización y no renovación del contrato. Ya entonces, el gobierno municipal advirtió que 
no se trataría este tema hasta iniciar esta nueva legislatura.

Desde el Grupo Municipal Ciudadanos, remitimos al gobierno las siguientes preguntas:

 ¿Se ha estudiado alguna alternativa o solución para facilitar la rotación de 
vehículos en la zona?

 Si es así, ¿Qué tipo de solución es la que se propone?

 De lo contrario, ¿Tiene pensado el gobierno solucionar este problema a la mayor 
brevedad?»

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies de nou. Bé, vull contestar-li que en el tema de l’ORA, 
el que hem fet, perquè vosté parla un poc de la Zona Centre, però està la Zona Centre i 
l’Eixample. Nosaltres el que hem fet és un estudi, que volem traslladar tant a 
associacions de veïns, com als comerciants, com als grups de l’oposició, però no tan 
sols del centre o de la zona de l’ORA, una sèrie de problemàtiques sobre les necessitats 
d’aparcament en els distints barris d’Alcoi. Perquè, jo crec que hem centrat massa el 
debat en l’ORA en el Centre i en l’Eixample i hi ha zones d’Alcoi que eixe estudi ens 
indica que tenen moltes més dificultats que el que puga ser el Centre. Volem partir d’este 
mes o en passar, imagine que l’estiu, reprendre eixe tema tant amb els col·lectius de 
veïns com amb els col·lectius de comerciants dels distints barris de la ciutat per explicar-
los quina és la situació actual i, a partir d’ací, que puguem obrir un debat sobre la 
conveniència o no de la instal·lació de l’ORA.

7.15. GM CIUDADANOS – RUEGO DAÑOS VIENTO

Lee el ruego la Sra. Rosa García, portavoz del grupo municipal Ciudadanos:

«Hace dos sábados, en muchos municipios, también desde luego en Alcoy, se 
registraron fuertes rachas de viento que supusieron que los bomberos del Parque 
Intercomarcal realizaran numerosas salidas, principalmente, para retirar ramas de 
árboles caídas.

También en Alcoy, como decía, también en el passeig Ovidi Montllor, frente a la Escuela 
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Industrial, se registró un incidente, ya que se partió un árbol de la zona de viandantes. 

Afortunadamente el hecho no causó daños personales, pero las rachas continuaron sin 
que se cerrara la zona; ni el propio Parque del Viaducto, ni  en ningún otro parque o 
zona con peligro en Alcoy. Por ejemplo, esa misma tarde- noche de hace dos semanas, 
sabemos que el Rotary Club Alcoy Font Roja, estaba celebrando en La Glorieta el 
evento solidario 'Fiesta del Verano'.

En otras ocasiones sí se han realizado actuaciones en ese sentido. Por eso nos 
preguntamos, o queremos conocer si existe un protocolo municipal desde el 
Departamento de Emergencia o, me imagino que desde ese pero si no desde otro 
departamento, para alertas meteorológicas y, en caso de que exista, en qué conste o 
cuál es el protocolo para esos casos y de qué tipo ―¡ah!, perdón. Sr. Alcalde: Sí, 
formula les preguntes… Sra. Rosa García: Estoy haciendo las preguntas primero, 
después si acaso el ruego― También, como sabemos que las ocasiones en que sí se ha  
cerrado es porque debe haber un protocolo, y como no dudamos de la gestión 
responsable que hace el Ayuntamiento en estos casos, debemos suponer que la racha 
sería muy fuerte, catalogada como Alerta Roja, como no lo sabemos, también preguntar 
de qué tipo era la alerta.»

Sr. Silvestre: Bona vesprada. Primerament, saludar a totes i a tots de la Corporació, als 
assistents, i també donar-li l’enhorabona a Aarón.

Be, respecte del que va passar eixe dia. En eixa jornada no hi havia previst cap 
dispositiu especial perquè l’avís, l’Agència Valenciana de Seguretat i Emergències, per a 
la zona que ens afecta, era de risc groc per vents, d’acord? Aleshores, no es va activar 
la preemergència per no arribar al que serien els llindars de risc, en els quals es posen 
en marxa totes aquestes actuacions, d’acord? Evidentment, si ací tenim el cas de 
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l’incident este de l’arbre, que sembla que es va produir la seua caiguda en el parc del 
Viaducte, segons el comunicat de la Policia, cap a les 6.55 del dia 7 de juliol. És clar, no 
se sap l’hora exactament en la qual va passar. En este cas sí que es va activar el que és 
la carta del 112, i els bombers van anar a tallar la branca que s’havia quedat penjant del 
tronc, per evitar riscos majors, i es va retirar per part del Servei Municipal de Jardins.

Evidentment, quant al que són les activitats que es van desenvolupar a la Glorieta, no 
podria preveure res en aquesta situació, perquè no hi havia cap situació de 
preemergència, d’acord? Ni, de fet, es va produir cap incident de consideració. Jo pense 
que, si haguera passat alguna cosa, malgrat no estar la situació d’emergència, doncs jo 
crec que sí que s’haguera cridat a la Policia o s’haguera posat en marxa el protocol de 
Protecció Civil per intentar pal·liar si s’haguera produït alguna cosa.

Respecte de les actuacions. Evidentment, en cas de forts vents, sí que la Policia el que 
fa normalment..., són les Brigades Municipals... tanquen els parcs i les zones 
enjardinades de la ciutat. Sempre que es puguen tancar, perquè també sabem que hi ha 
parcs que no tenen portes, per tant, no es poden tancar; però, sí que és de veres que ho 
precinten, agafen els precintes i precinten totes les entrades. Potser que algú després ho 
arranque, potser que el mateix vent, però bé... però fins i tot així, els repassen i es 
revisa, i més quan són episodis d’este tipus.

Respecte de les actuacions del Departament d’Emergències, es limita a comprovar que 
sí que s’ha efectuat tot el tancament de les zones de risc, i ells publiquen tota una sèrie 
de consells a la població de com han d’actuar, sobretot en aquest episodi, que hi pot 
haver, bé a través de les xarxes socials, el blog del Departament, etc. 

Sr. Alcalde: Formula el prec?

Sra. Rosa García: Muchas gracias por la contestación. La verdad es que para ser una 
emergencia amarilla, fue bastante espectacular. Todos lo pudimos vivir. Y yo, le 
preguntaba si en Alcoy existía… bueno en el Ayuntamiento de Alcoy, existía un 
protocolo  municipal para ese tipo de riesgos. Doy, o entiendo por sus palabras, que sí 
que existe. Por tanto, si es así, si usted me lo confirma, no cabe ya el ruego porque 
estábamos pidiendo que el Departamento de Emergencias valorara, que cuando el 112 
marque un tipo de alerta superior al naranja por vientos o nevadas, se ponga en marcha 
un protocolo con medidas encaminadas a proteger a la población, si me puede contestar 
si ya existe. Muchas gracias.

Sr. Silvestre: Així és. Hi ha un protocol: està fet per a forts vents, per a fortes nevades, 
per a incendis, per a tot el que serien emergències, on, evidentment, també, es marquen 
des de València. Doncs, en cas de prevenció d’incendis, ens marquen les alertes, en cas 
de nevades, en cas de forts vents, d’acord? I, evidentment, hi ha un protocol on es posa 
tot en marxa, coordinat pel Departament de Protecció Civil i, a partir d’ací personal 
d’Obres, de Jardins, Medi Ambient, ACIF, molts voluntaris del mateix Departament de 
Protecció Civil, voluntaris de Medi Ambient, Charly-Alfa, etc. Tots es coordinen i es 
posen en marxa per poder fer front a la situació d’emergència que es dóna en eixe 

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Referencia: 15149/2019

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 12433253142627007261 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

moment, d’acord?

7.16. GM PODEM-MOCIÓ SOBRE LA CREACIÓ DE L’OBSERVATORI DE L’HABITATGE

El Sr. Santiago, portaveu del grup municipal Compromís Alcoi va presentar la següent 
moció que es transcriu, per al seu debat en Ple:

«En Podem posem la vida al centre de les polítiques públiques. Per aquest motiu, 
proposem la creació d’un instrument que possibilite la participació i la transferència i 
accés a la informació en matèria d'habitatge a la nostra ciutat.

Al llarg del territori podem trobar diferents localitats que ja disposen d'aquest Observatori 
on l'experiència  ha sigut positiva com poden ser els casos de ciutats com Cadis o 
Barcelona, que ja disposen d'ell des de l'any 2016. En aquesta última, els informes 
publicats i les avaluacions de l'Observatori de l’Habitatge afirmen que aquest facilita molt 
la tasca de diferents aspectes com poden ser: 

 La identificació de les necessitats de coneixement dels Ajuntaments en matèria 
d’habitatge

 Detecció i difusió de coneixement produït pels diferents agents rellevants per a la 
política d’habitatge

 Identificació de tendències i fenòmens emergents susceptibles de tenir impacte en 
les polítiques d’habitatge

 Promoció de la innovació en l’àmbit de l’habitatge
 Fomentar una visió social en la recerca i la producció de dades dels diferents 

agents
 Promoure estudis i noves dades que contemplen el nivell municipal
 Definició d’indicadors per a fer el seguiment social adequat

Amb la creació de l'Observatori de l'Habitatge facilitem la participació, l'impuls i la 
planificació estratègica de les polítiques públiques dutes a terme des del consistori en 
coordinació i cooperació amb la Generalitat Valenciana. Dissenyant i avaluant, al mateix 
temps, la política d'habitatge municipal.

D'aquesta forma es podrà diagnosticar i realitzar el seguiment de la situació habitacional 
de les persones i dels recursos habitacionals d'Alcoi a través de l'elaboració d'una sèrie 
d'indicadors. I facilitar així, la màxima eficàcia i eficiència en política d'habitatge. Fent, en 
tot moment, un seguiment de la funció social de la mateixa.

Per tot això, l'Ajuntament d'Alcoi acorda; 

1-  Creació d’un Observatori de l’Habitatge a Alcoi.
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2-  Elaboració participada, amb els agents implicats, del reglament de l’Observatori» 

Llig els punts d’acord  de la moció el Sr. Santiago, portaveu del grup municipal PODEM.

Sr. Santiago: Gràcies de nou, alcalde. Aarón, disculpa perquè fa dues setmanes que 
estic donant-te la benvinguda i, el dia més assenyalat, no te la done. Benvingut, perquè 
conste en acta. Dit això, passe a llegir els acords de la moció.

«1-  Creació d’un Observatori de l’Habitatge a Alcoi.

2-  Elaboració participada, amb els agents implicats, del reglament de l’Observatori» 

Per part del portaveu del grup municipal Compromís, el Sr. Ivorra, es presenta la 
següent esmena:

«AFEGIR EL PUNT 3 I 4 A LA PROPOSTA D’ACORD: 

3. Definir els següents aspectes que definiran els punts mínims que ha de tractar  i 
treballar l’Observatori de l’Habitatge

Objectiu:
Disposar de dades que permeten analitzar i detectar tendències en l'àmbit urbà 
i ajuden a dissenyar les polítiques públiques d'habitatge
Accions principals:
Indicadors

Parc d'habitatge
Edificis en construcció i/o rehabilitació
Aspectes sociodemogràfics i socioeconòmics
Mercat de la vivenda i el sòl
Problemàtica d'accés a la vivenda
Polítiques públiques

Informes anuals
Web de les dades
Actors per a la redacció de l'Observatori

Ajuntament d'Alcoi
Mancomunitat Alcoià-Comtat
Observatori de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana

4. L’ajuntament d’Alcoi incorporarà al proper Pressupost 2020 partida pressupostària que 
facilite els recursos necessaris per a la creació de L’Observatori de l’Habitatge.»
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Sr. Abad: Desde Vox pensamos que el Observatorio de la Vivienda, debe configurarse 
como un foro de participación ciudadana principalmente para saber sus necesidades y 
reunir los intereses de la mayoría de la sociedad.

Debe formarse como instrumento que facilite la participación de la sociedad y de las 
partes implicadas, en coordinación y cooperación con la Generalitat Valenciana, para 
poder desarrollar y llevar a buen término este proyecto.

Por ello, toda idea o proyecto que mejore el bienestar de todos los ciudadanos, 
estaremos a favor.

Sr. González: Gràcies. Quan en el nostre grup parlàvem d’aquesta moció, la veiem amb 
bons ulls i comentàvem que els punts d’acord, en especificar tan poc com especifiquen, 
podrien suposar, com diem sempre, fer un brindis al sol. Una moció que s’aprovara 
sense cap problema, i que, quan s’executara, es fera d’una forma que no ajudara a 
acomplir els objectius que suposàvem, o que cadascú suposava que havia d’assolir.

La nostra argumentació anava per ací i, aquest matí, amb l’esmena de Compromís 
sembla que, si s’accepta, sembla que es definix un poc més i es millora, i esperem que 
s’accepte. Ens agrada que es definisquen els objectius, les accions i, sobretot també, 
que al final s’incorpore amb partides als pressupostos, perquè sabem que és important 
que hi haja partides, si no, després, les accions no s’efectuen. Encara que estiguen en 
els pressupostos, no s’assegura res.

Com sempre hem dit i insistit, també en campanya electoral, que vam insistir molt, 
creiem que és important tenir dades per a fer bons diagnòstics basats en dades, no en 
impressions personals, i després actuar. Però, no només actuar amb les dades, sinó 
recollir dades per a valorar-les, per a valorar l’impacte de les polítiques públiques que 
fem, i poder valorar les actuacions fetes per millorar-les després. 

Jo volia exposar un exemple que hem vist en premsa en els últims dies, una sèrie de 
dades de mitjanes de preus de lloguer mensuals en la província d’Alacant i per metre 
quadrat, en què véiem que Alcoi no estava entre les poblacions dels preus més alts, 
tampoc no era la més baixa, però no estava en el grup de les més baixes; però, veies 
coses com que la variació anual del preu era la més alta de tota la província i, al final, 
veiem que els màxims històrics als quals havíem arribat era en el mes de juny de 2019, 
segons les últimes dades que tenim. Clar, aquestes dades, les dades venien en premsa, 
però al final venien d’Idealista.com, d’una agència de lloguer, i creiem que és important 
que al final les informacions sobre l’estat del lloguer no només vinguen de certes parts, 
sinó que vinguen d’un observatori. Per això, creiem necessari la creació de... per esta i 
per altres coses, d’un Observatori de l’Habitatge.

Sra. Rosa García: Bueno, desde el grupo Ciudadanos hemos estudiado atentamente la 
moción que presenta Podemos y estamos de acuerdo con su exposición de motivos. Por 
cierto, muy genéricos. Ahora bien, llegado a los puntos que se deben acordar en el 
Pleno de hoy, observamos una falta total de información al respecto de en qué términos 
se crearía dicho observatorio. Es decir, es un concepto tan ambiguo que me resulta 
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imposible tanto dar un sí como un no porque no despeja ninguna duda. Nos habla, eso 
sí, de localidades donde gobierna Podemos, como son Barcelona y Cádiz, y nos dice 
que el resultado es positivo. Bueno, nosotros hemos acudido a la web del observatorio 
de Cádiz, y allí se reflejan las funciones que tendrá este Observatorio Municipal de la 
Vivienda, entre las cuales se encuentra: la de fomentar el encuentro y la participación de 
todos los agentes y sectores sociales, profesionales y políticos afectados o 
comprometidos en el ámbito de la vivienda y la rehabilitación de la ciudad, sirviendo de 
foro de debate permanente. Además, dice la web: estudiará y analizará la realidad social 
y física de la vivienda, y la rehabilitación en la ciudad, realizando un diagnóstico 
periódico de la situación. Es decir, que ofrece datos, justo los datos que faltan en la 
propuesta de Podemos, y que, por cierto, se han enmendado por parte del grupo 
Compromís. Por tanto, vamos a esperar la segunda intervención del portavoz de 
Podemos, para ver si puede despejar las dudas que nos causa la misma, a efectos de 
tener un posicionamiento real y coherente respecto a su petición. Gracias.

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. Doncs sí, nosaltres també estem d’acord amb el 
plantejament de la moció, amb l’Observatori de l’Habitatge estem totalment d’acord; però 
també és cert que havíem trobat a faltar la definició en els punts, i per això hem fet 
l’esmena este matí i que l’hem feta aplegar a tots els partits polítics, perquè tingueren, o 
almenys tingueren clar, quins punts d’acord o quines eren les intencions bàsiques que 
anaven a tractar-se en aquesta moció.

Nosaltres sí que entenem que posar el focus de la importància en l'anàlisi dels aspectes 
demogràfics i relatius a l’evolució de la població i a les llars, és molt important, i així com 
la mobilitat que hi ha a nivell residencial i la incidència dels estudiants a la nostra ciutat. 
Aleshores, pensem que és important fer aquest tipus d’estudi per a tindre una informació 
real en cada moment. L’evolució del nombre de llars no només està condicionada per 
l’evolució de la població, sinó també per com canvien les formes de convivència. Això és 
una qüestió importantíssima, de vore com està evolucionant la nostra ciutat: el que 
comentàvem abans de la soledat no volguda, com estan definint-se eixos grups en les 
diferents ciutats, com estan fent-se en els diferents barris. Eixos aspectes hem de 
treballar-los. I disposar d’informació continuada sobre l’evolució de les llars és un dels 
reptes principals dels sistemes estadístics, i no tan sols llegir el padró, si pugem o 
baixem, o si simplement diem que estem guanyant o perdent població.

Pensem, des de Compromís, que cal intentar entrar una miqueta més endins de la 
problemàtica, i vore quina és la radiografia de la nostra ciutat. Gràcies.

Sra. Baca: Hola, bona vesprada a totes i a tots, benvingut... no seré ací l’única que no 
t’ho dic.

Bé, és un fet que en matèria d’habitatge, Espanya en general, es troba a anys llum 
d’altres països veïns. Fruit del model neoliberal que ha imperat en la recent història del 
nostre país, on s’han promogut les ajudes a la nova construcció i a la tinença de la 
propietat, i s’ha deixat de banda el foment del lloguer, la rehabilitació, l’adquisició d’un 
parc públic d’habitatges potent amb el qual influir en els preus del mercat. Deixant patent 
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que l’accés a l’habitatge, amb aquest model, no està garantit per a totes les persones. 
Per sort, també sembla que tots som molt conscients que les administracions també 
intentem revertir aquesta tendència per poder intervindre de manera integral i, com 
comentava el company, i treballar veritablement en un sistema que protegisca les 
persones.

A la Comunitat Valenciana ja disposem d’una Llei de la funció social de l’habitatge, que 
també ens pot permetre o fer-nos servir de mecanisme ―m’he perdut...―. Sí, que 
establix una redacció on l’habitatge és considerat com un dret social i un element de 
cohesió i desenvolupament urbà; però per a dur a terme aquestes accions, és important 
comptar amb tots els agents que intervenen en aquesta matèria: administració pública, 
agents que operen en el mercat i el tercer sector, on poder compartir i crear 
conjuntament coneixement que ens ajude a donar resposta i detectar necessitats per a 
millorar les polítiques, en aquest cas, municipals.

Sr. Alcalde: Sr. Santiago... Ai! Perdó. Sra. García.

Sra. Lirio García: Sí claro, somos dos señoras García y al final...

Sr. Alcalde: García y Martínez...

Sra. Rosa García: García González, eh!, ambas. 

Sra. Lirio García: Esto va a ser gracioso. Nosotros aceptamos la moción, y entendemos 
que la enmienda que hace Compromís la mejora. 

A ver, sin duda todo aquello que nos dé información sobre cualquier aspecto de la 
ciudad va a ser siempre bienvenido por parte del grupo municipal del Partido Popular, y 
en este caso en concreto, saber más sobre la demanda de vivienda, precios, censo de 
edificios, ocupación, etc., nos parece muy interesante. De hecho, el grupo municipal del 
Partido Popular ya planteó una moción en abril de 2019 sobre ocupación ilegal de 
vivienda. Además, en nuestro programa electoral, y más concretamente en el reto 14, 
que se denomina Vivienda y regeneración urbana, destacamos la importancia de la 
vivienda y todo lo relacionado con ella. Una serie de medidas muy interesantes. No 
obstante, nos preocupa que, con la creación del Observatorio de Vivienda, el Consistorio 
tenga que añadir más personal a la plantilla, incrementando gasto. Por tanto, nos 
gustaría saber de qué forma tiene previsto Podemos sufragar la creación del 
Observatorio en el caso de que conlleve aparejado un coste.

Sr. Santiago: D’acord, gràcies alcalde. A veure, bé, al final, aquesta moció el que 
pretenia era ser un punt de partida, i deixar, d’alguna manera, un document obert perquè 
totes les forces d’aquesta Corporació, en cas d’aprovar-se, doncs poguérem dir la 
nostra. De tota manera, jo he fet els deures i vaig a intentar aclarir els diferents dubtes 
que alguns de vosaltres heu mostrat.
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D’entrada, vull agrair la proposta i les esmenes que fan des del grup Compromís, i 
evidentment que s’accepten.

Per a Podem és imprescindible garantir la funció social de l’habitatge, per això entenem 
que l’Observatori és important. Sobretot, dissenyant una planificació estratègica de les 
polítiques públiques de l’habitatge a través de la creació, precisament, de l’observatori, i 
on puguem estar tots i totes representats.

Entenem que és important garantir i facilitar l’accés a l’habitatge, incrementant el parc 
d’habitatges públics, facilitant el lloguer social dels pisos buits i posant en el mercat de 
l’habitatge els habitatges buits dels bancs, dels fons d’inversions i dels grans propietaris.

I tot això, tot això, podem garantir-ho precisament amb la creació d’un observatori de 
l’habitatge que servisca primer com a punt de trobada. Com a punt de trobada de tots els 
agents implicats, tant públics com privats, que estiguen vinculats a la problemàtica de 
l’habitatge. Sobretot, perquè es puga compartir coneixement, informació, que entenem 
que ha de ser prioritari; segon, que es conega la situació actual en què ens trobem; 
tercer, que puga fer un seguiment constant, ho he dit al principi, de la funció social a 
través d’una sèrie d’indicadors; i quart, ha de ser un espai on es puguen exposar 
propostes, demandes i suggeriments, reforçant la participació de la societat civil 
organitzada i en contínua coordinació amb l’administració pública, o amb les 
administracions públiques.

Per tant, per a Podem l’observatori ha de poder configurar-se com un fòrum, un espai de 
participació i presa de decisió coordinada, per una part amb els agents econòmics i 
socials, per l’altra la societat civil organitzada, i les administracions públiques, en aquest 
cas, la corporació i superiors administracions. Sobretot, en la planificació estratègica, 
l’avaluació i disseny de les polítiques públiques de l’habitatge, com he dit també al 
principi.

De la mateixa forma que ha de ser un espai on s’actualitze..., s’actualitze constantment 
la informació i el coneixement en matèria d’habitatge, es garantisca la transparència, que 
entenem que ha de ser un dels pilars fonamentals. De fet Compromís posa un punt 
sobre això perquè això es puga garantir i perquè el diagnòstic siga el millor i la 
informació puga arribar de la millor manera, enfortint les diferents accions que es puguen 
fer sobre això. 

En resum, l’observatori, i contestant una miqueta perquè li quede més clar als companys 
de Ciudadanos, hauria de complir els objectius següents:

Primer, facilitar la participació i l’accés a la informació a la ciutadania en matèria 
d’habitatge, fent publicacions, estudis, jornades o activitats relacionades.

Segon, avaluar i fer un seguiment constant de la funció social de l’habitatge per a poder 
proposar correccions o millores.

Tercer, assessorar en el disseny de les polítiques públiques d’habitatge.

Quart, diagnosticar la situació habitacional d’Alcoi a través d’una sèrie d’indicadors.
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I cinqué, garantir el bon ús del parc públic d’habitatges, evitant la possible segregació 
social. Gràcies.

Sr. Abad: Hola de nuevo. Pues nada, escuchando las explicaciones del señor Cristian 
de Podemos y los apoyos en la enmienda de Compromís, creo que nosotros... creo que 
estamos a favor de esta… de este proyecto.

Sr. González: Nosaltres, no podem més que reiterar el suport a la creació d’aquest 
observatori d’habitatge. I apuntar que m’alegre que s’haja parlat del model neoliberal  
que és el que acaba de dir…, d’assenyalar, que el model neoliberal acaba per crear 
grans dificultats. Perquè creiem que gran part dels problemes provenen d’un model en el 
qual, al final, les regulacions o són absents o són prou laxes, per a alguns. I em torne a 
repetir com en el plenari passat, perquè crec que allò que no es regula, provoca 
desigualtat. Amb tot açò, votarem a favor de la moció de Podem.

Sra. Rosa García: Pues agradecer al señor Santiago que ha aclarado las dudas que 
tenía, gracias.

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres ens alegrem que ens accepten l’esmena. 
Pensàvem que era important, almenys en este punt inicial sobre este observatori que hi 
haguera uns inicis clars cap on volíem enfocar això. I sobretot, el que plantegem és eixa 
calendarització, eixa planificació del projecte que hui definim i, com déiem en el punt 
quatre, plantejar com va a fer-se, qui va a fer-ho i, sobretot, si la voluntat per part del 
Govern és acceptar-ho, que hi haja una partida pressupostària o una definició clara cap 
on es realitzarà este pla. Gràcies.

Sra. Lirio García: Bueno, como ya he dicho en mi intervención anterior, estamos de 
acuerdo en todo aquello que nos proporciona información. La información es vital para la 
toma de decisiones, y el tema de la vivienda, insisto, nos preocupa a todos los niveles. 
Por ejemplo, igual que el compañero de Guanyar, a nosotros también nos ha llamado la 
atención los datos del Idealista.com. Podemos ver que el precio del alquiler ha subido en 
Alcoy un 11,4% en el último año, el mayor aumento de la provincia. 

Para ser más eficientes y aprovechar mejor los recursos que disponen nuestras 
administraciones por ejemplo, proponemos contactar con el Observatorio Valenciano de 
la Vivienda y saber que tipo de información manejan, y de qué manera podríamos 
aprovecharla. Este organismo tiene una cantidad importante de servicios de los que 
deberíamos beneficiarnos. También tengo que añadir que, una vez nuestro compañero 
Cristian ha manifestado y ha concretado en qué consiste la moción, tenemos que retirar 
nuestro voto a favor. Y votaríamos en contra, pues ya no nos ha gustado el sentido en el 
que ha cogido la moción.

Sra. Baca: Bé, jo crec que ho he manifestat abans, no?, que hi estic d’acord i que em 
sembla molt propici crear un fòrum on poder debatre amb diversos agents. El que passa 
és que també pense que açò ha de servir de full de ruta; però serà el mateix observatori 
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el que també puga delimitar quines accions i quins objectius té el mateix observatori. No 
anem a ser nosaltres els que directament diguem què és el que s’hi ha de fer. 

I, per tant, n’estic a favor i accepte la... Doncs bé, estic a favor de crear-lo, però pense 
que hem de ser molt més oberts, ja que parlem tots de la participació, de donar eixa 
cabuda, eixa presència i eixe protagonisme a l’observatori.

Sr. Santiago: Des del grup municipal de Podem agraïm els suports, agraïm les 
aportacions i entenem que la proposta a l’esmena que fa Compromís ha de ser un punt 
de partida, un bon punt de partida amb el qual nosaltres estem d’acord.

I que en el moment que s’haja de redactar el nou reglament de l’Observatori, doncs els 
diferents grups i els diferents agents implicats, doncs puguen mostrar les seues voluntats 
i les seues necessitats per a tindre el millor document possible, res més. Moltes gràcies 
pel suport.

L'Ajuntament Ple, per majoria dels seus assistents, amb el vot favorable dels regidors 
dels grups polítics municipals SOCIALISTA (12), COMPROMIS ALCOI (2), PODEM (2), 
GUANYAR ALCOI (2) i VOX (1), l’abstenció del grup municipal CIUDADANOS (2) i el vot 
en contra dels regidors del grup municipal PARTIDO POPULAR (4), aprova la moció 
presentada pel grup municipal PODEM, que incorpora la esmena del grup municipal 
COMPROMIS ALCOI, en els següents termes:

«En Podem posem la vida al centre de les polítiques públiques. Per aquest motiu, 
proposem la creació d’un instrument que possibilite la participació i la transferència i 
accés a la informació en matèria d'habitatge a la nostra ciutat.

Al llarg del territori podem trobar diferents localitats que ja disposen d'aquest Observatori 
on l'experiència  ha sigut positiva com poden ser els casos de ciutats com Cadis o 
Barcelona, que ja disposen d'ell des de l'any 2016. En aquesta última, els informes 
publicats i les avaluacions de l'Observatori de l’Habitatge afirmen que aquest facilita molt 
la tasca de diferents aspectes com poden ser: 

 La identificació de les necessitats de coneixement dels Ajuntaments en matèria 
d’habitatge

 Detecció i difusió de coneixement produït pels diferents agents rellevants per a la 
política d’habitatge

 Identificació de tendències i fenòmens emergents susceptibles de tenir impacte en 
les polítiques d’habitatge

 Promoció de la innovació en l’àmbit de l’habitatge
 Fomentar una visió social en la recerca i la producció de dades dels diferents 

agents
 Promoure estudis i noves dades que contemplen el nivell municipal
 Definició d’indicadors per a fer el seguiment social adequat
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Amb la creació de l'Observatori de l'Habitatge facilitem la participació, l'impuls i la 
planificació estratègica de les polítiques públiques dutes a terme des del consistori en 
coordinació i cooperació amb la Generalitat Valenciana. Dissenyant i avaluant, al mateix 
temps, la política d'habitatge municipal.

D'aquesta forma es podrà diagnosticar i realitzar el seguiment de la situació habitacional 
de les persones i dels recursos habitacionals d'Alcoi a través de l'elaboració d'una sèrie 
d'indicadors. I facilitar així, la màxima eficàcia i eficiència en política d'habitatge. Fent, en 
tot moment, un seguiment de la funció social de la mateixa.

Per tot això, l'Ajuntament d'Alcoi acorda; 

1-  Creació d’un Observatori de l’Habitatge a Alcoi.
2-  Elaboració participada, amb els agents implicats, del reglament de l’Observatori
3- Definir els següents aspectes que definiran els punts mínims que ha de tractar  i 
treballar l’Observatori de l’Habitatge

Objectiu:
Disposar de dades que permeten analitzar i detectar tendències en l'àmbit urbà 
i ajuden a dissenyar les polítiques públiques d'habitatge
Accions principals:
Indicadors

Parc d'habitatge
Edificis en construcció i/o rehabilitació
Aspectes sociodemogràfics i socioeconòmics
Mercat de la vivenda i el sòl
Problemàtica d'accés a la vivenda
Polítiques públiques

Informes anuals
Web de les dades
Actors per a la redacció de l'Observatori

Ajuntament d'Alcoi
Mancomunitat Alcoià-Comtat
Observatori de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana
4- L’ajuntament d’Alcoi incorporarà al proper Pressupost 2020 partida pressupostària 
que facilite els recursos necessaris per a la creació de L’Observatori de l’Habitatge.»

7.17. GM PODEM: PREC SOBRE MILLORA DE LA SEGURETAT VIAL C/ MESTRE JOSÉ 
RIBERA MONTES

Llig el prec, el senyor Ferrándiz, regidor del grup municipal Podem.
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«Veïns i veïnes del Carrer Mestre José Ribera Montes ens han fet arribar la seva 
preocupació per la falta de seguretat vial a la zona. Sobretot ara que estan executant-se 
els treballs de construcció de l’eix per a ciclistes i vianants. La qual cosa provocarà un 
increment considerable dels vehicles al desviar-se la circulació per eixe carrer. 

Davant d’aquesta situació, i davant el que ens han demanat els veïns i veïnes de la 
zona, des de Podem veiem la necessitat de millorar la seguretat vial de la zona, ja que 
no existeix cap pas de vianants entre la cantonada del Carrer Murillo amb el Carrer 
Castalla fins al Carrer Gregori Casasempere Juan, més tenint en compte que aquesta és 
una zona on hi han moltes escoles i, sovint, doncs passen per allí xiquets i famílies.

Per aquests motius des de Podem realitzem al Govern Municipal el següent prec:

1-  Millorar la seguretat vial del Carrer Mestre José Ribera Montes a través de nova 
senyalística vertical, ressalts i pas de vianants que obligue a moderar la velocitat dels 
vehicles i facilite creuar la via a la ciutadania.»

Sr. Llopis: Moltes gràcies una altra vegada. Sí que acceptem el prec. Estudiarem quin 
model de senyalística vertical cal posar. El que sí que ens agradaria és que, quan fan 
menció al pas de vianants que obliga a moderar la velocitat als vehicles, ens agradaria 
que ens explicaren si el que demanen o el que volen és que s’instal·le un pas de 
vianants elevat per tal de reduir-la. Simplement és això.

Sr. Ferrándiz: Bé, respecte del que comentava el company, bé, vull dir que nosaltres el 
que plantegem és que s’estudie quina forma és la millor de fer-ho, i ja que siguen els 
tècnics i els experts els que ho consideren. La nostra proposta inicial és eixa: per una 
part, algun tipus de senyalística que advertisca de la perillositat i convide a reduir la 
velocitat; i, per altra banda, per facilitar el pas de vianants, doncs establir un pas de 
vianants, siga amb ressalt o no, això ja que siguen els tècnics els que ho valoren.

Sr. Llopis: Perfecte. Doncs, ho estudiarem així, i sí que aprovem el prec.

7.18. GM GUANYAR ALCOI-MOCIÓ PER A IMPLEMENTAR UN PLA D’ACCIÓ PER AL 
DESAMIANTAT DEL TERME MUNICIPAL

La Sra. Obiol, portaveu del grup municipal GUANYAR ALCOI va presentar la següent 
moció que es transcriu, per al seu debat en Ple:

«En el debat de la darrera comissió informativa de Gestió estratègica i ciutat intel·ligent 
el Partit Popular va preguntar pel tractament que havien tingut unes deixalles d’amiant 
en un solar prop de l’hort escolar del centre educatiu de Sant Roc. En l’exposició del 
seguit de mesures dutes a terme per la regidoria corresponent per part del regidor Jordi 
Silvestre ens assabentarem que hi ha ocasions en que es troben abandonats en llocs 
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públics materials que contenen amiant. Tractant-se d’un material altament perillós en el 
cas que siguen manipulats i entenent que si són abandonats en la via pública, 
necessàriament, han estat manipulats des de Guanyar Alcoi entenem que s’han de 
considerar les accions necessàries per a evitar qualsevol problema per a la salut de la 
població. És doncs una qüestió de política ambiental però sobretot de cura de la salut 
pública de la ciutadania. 

Han sigut molts els organismes internacionals que han assenyalat l’amiant o asbest com 
un perill incalculable per a la salut de les persones en general, no únicament per als 
treballadors que manipulen aquests materials. La Unió Europea ha instat als estats 
membres a fer desaparèixer aquest material totalment en 2028. En aquesta línia s’ha de 
tenir en compte que en una resolució del Parlament Europeu del 14 de març de 2013 es 
va demanar als estats membres que s’avançara amb la major rapidesa possible en el 
procés d’eliminació de l’amiant 

Aquesta situació requereix el compromís de l’Administració Pública, a tots els nivells 
territorials, amb la salut de les ciutadanes i ciutadans, per això reclamem el compromís 
del govern municipal amb la salut dels alcoians i alcoianes. I la seua implicació per a ser 
una ciutat líder en tenir cura de la salut dels seus ciutadans i ciutadanes i encapçalar un 
pla director i ambiciós de retirada de l’amiant de la vida quotidiana de la ciutat. 

Per aquests motius i en virtut de l'exposat l'Ajuntament d'Alcoi ACORDA: 

1. Que s’elabore una campanya informativa a tota la població dels perills del material 
elaborat amb amiant i quina ha de ser la manera correcta de tractar aquest material per 
a evitar possibles problemes ambientals i de salut. 

2. Que es faça un major control en els processos d’inspecció per a que la manipulació 
que es realitze per part de les empreses de construcció siga totalment segura. 

3. Que s’elabore un cens dels edificis públics, de manera prioritària, però també d’edificis 
particulars que a la ciutat tenen material que conté amiant tant a l’exterior com a l’interior 
(canalització de l’aigua potable, per exemple). Caldria prioritzar en aquest cens els 
edificis en estat ruïnós per la seua perillositat. 

4. Que es realitze un pla de desamiantat dels edificis públics, prioritzant, si escau, els 
centres educatius. 

5. Que s’implemente un pla d’ajudes per a que els professionals, petites empreses i 
particulars que es troben amb aquest material als seus habitatges puguen gestionar-ho 
sense que això els cause problemes de salut futurs ni a d’ells/es ni a les persones amb 
les que conviu aquest material.»

Llig els punts d’acord de la moció la Sra. Obiol, portaveu del grup municipal GUANYAR 
ALCOI.
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Sra. Obiol Gràcies, hola de nou. Ara sí que les tinc escrites, així que passe a llegir els 
punts d’acord.

«1. Que s’elabore una campanya informativa a tota la població dels perills del material 
elaborat amb amiant i quina ha de ser la manera correcta de tractar aquest material per 
a evitar possibles problemes ambientals i de salut. 

2. Que es faça un major control en els processos d’inspecció per a que la manipulació 
que es realitze per part de les empreses de construcció siga totalment segura. 

3. Que s’elabore un cens dels edificis públics, de manera prioritària, però també d’edificis 
particulars que a la ciutat tenen material que conté amiant tant a l’exterior com a l’interior 
(canalització de l’aigua potable, per exemple). Caldria prioritzar en aquest cens els 
edificis en estat ruïnós per la seua perillositat. 

4. Que es realitze un pla de desamiantat dels edificis públics, prioritzant, si escau, els 
centres educatius. 

5. Que s’implemente un pla d’ajudes per a que els professionals, petites empreses i 
particulars que es troben amb aquest material als seus habitatges puguen gestionar-ho 
sense que això els cause problemes de salut futurs ni a d’ells/es ni a les persones amb 
les que conviu aquest material.»

Sr. Abad: Creemos que ya existe una normativa conocida por las empresas de 
construcción y reformas para la retirada de tal material, por lo que dar conocimiento 
mediante campañas de información a los ciudadanos podría implicarlos aun mas en este 
plan de acción.

Censar los edificios públicos y privados para que sea utilizado para un control y 
seguimiento progresivo de la retirada de tal material, ayudaría y mucho a su eliminación.

También, si se llegara a un acuerdo en un plan de ayudas para la retirada de este 
material, deberá de hacerse con exhaustivo control de las mismas ayudas.

Sr. Ferrándiz: Bé, tot i que l’amiant és un material que a l’Estat espanyol està prohibit 
des de 2001 i que la Unió Europea està legislant en favor que el 2028 estiga tot retirat, 
aquest, per desgràcia, continua estant present en milers de quilòmetres de canonades 
de la xarxa d’aigua potable de moltes ciutats espanyoles, entre les quals també es troba 
la nostra, i també continua en gran part present en el sector industrial.

L’amiant, com tots sabem, és una substància que és altament cancerígena i, com 
afirmen les dades del Servei Nacional de Salut, un 83% de l’augment dels casos de 
malalties cancerígenes estan relacionats amb la inhalació, ingesta o manipulació 
d’aquest material.

Per tant, i perquè considerem que és un assumpte de salut pública prioritari i que afecta 
molts alcoians i alcoianes, des de Podem volem donar suport a aquesta moció que 
presenta el grup municipal de Guanyar.
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Sra. Rosa García: Bueno, no voy a repetir lo que ya se ha dicho acerca del peligro que 
supone el amianto para la salud, si acaso añadir que es cierto que el hecho de mantener 
la exposición al amianto tan baja como sea posible reduce el riesgo de contraer 
enfermedades, sin embargo no se conoce ningún límite por debajo del cual desaparezca 
completamente el riesgo de padecer cáncer de pulmón o mesotelioma. Por tanto, es 
importante seguir la mejor práctica de eliminar o, en su defecto, reducir al mínimo el 
riesgo de exposición.

Desde el grupo Ciudadanos coincidimos con la portavoz de Guanyar cuando afirma que 
el problema de la exposición y manipulación del amianto no es únicamente una cuestión 
de política ambiental, sino también de salud pública.

Creemos que los cinco puntos de los que consta la moción son necesarios para cumplir 
con el protocolo que manda Europa para el 2028, y ojalá que la recomendación que nos 
hace la misma Europa para que se adelante en la medida de lo posible este trabajo, 
pues sea una realidad.

Sus puntos: que los ciudadanos tengan completa información de los peligros que supone 
el amianto, que haya mayor control en las inspecciones que se realicen a las empresas, 
que se elabore un censo que incluya todos los edificios e instalaciones que contengan 
amianto, que se realice el desamiantado de los edificios públicos, y que los dueños de 
instalaciones privadas puedan disponer de ayudas para poder librarse de este peligro sin 
riesgo para la salud, nos parecen todos muy sensatos y, sobretodo, necesarios para 
erradicar un problema tan grave. Por ese motivo, apoyamos la propuesta.

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. Realment, en la legislació espanyola hi ha més de 
vint decrets, reials decrets, normatives, ordres ministerials... que marquen com i com 
s’ha d’arreplegar tot el tema de l’amiant o l’asbest.

És una problemàtica que existeix, una problemàtica que, com han comentat alguns 
companys, des de ja fa anys la normativa de la Unió Europea impedix la utilització de 
l’amiant. Aleshores, entenem que tot el plantejament que es fa en la moció és correcte. 
El que sí que ens agradaria saber respecte de l’esmena que ha presentat el Partit 
Socialista. Entenem que també es pot entendre, i és una qüestió que haurà de fer 
Guanyar respecte de si l’accepta o no, però entenem que qualsevol normativa, qualsevol 
reglament, qualsevol actuació que faça l’Ajuntament d’Alcoi sempre encaminada a la 
millora d’arreplegar... la millora de la salut pública dels alcoians, sempre hi estarem 
d’acord. Gràcies.

Sr. Ruiz: Moltes gràcies. Bé, la proposta va encaminada no només a una política 
ambiental, sinó de salut pública, i ací sempre ens trobaran per a poder millorar la qualitat 
de vida i, sobretot, defensar la salut pública dels nostres veïns. De fet, vam plantejar la 
qüestió concreta en la Comissió Informativa del problema que hi havia del depòsit 
d’amiant del grup d’habitatges Sant Roc, precisament perquè hi havia una preocupació 
ciutadana. I pensem que aquella primera intervenció en la Comissió va obrir la porta a 
poder encarar el problema amb una perspectiva com la que planteja Guanyar.
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I, sobretot, pensem que el punt tercer és fonamental, el de la informació. Disposar de les 
dades per a poder gestionar, per a poder saber quina és la realitat del nostre municipi, i 
poder prendre les mesures adients. Per tant, la proposta pot comptar amb el vot 
favorable del Partit Popular.

Sr. Silvestre: Bé, a vore, en primer lloc, una de les coses que m’agradaria que quedara 
clara és que no podem crear alarma social en aquest tema. No vull dir que estiga creant-
se, però que siguem conscients que açò... crear una alarma social sobre l’amiant, és 
perillós.

Hem de tindre clar que l’amiant en sí, si no es manipula, si no es manipula, es trenca, no 
se solten fibres, no és contaminant ni està provocant cap càncer. Alerta amb això! Que 
associem... hi ha molta gent que associa càncer directament a tindre amiant al costat. 
No és així! I diguem-ho clar! No hi ha cap estudi científic rigorós, mèdic, que diga això. I 
això tinguem-ho clar! Una altra cosa és si es manipula. Si es manipula, sí. I hem estat 
parlant que, de fet, hi ha hagut gent, treballadors que l’han manipulat, però no tan sols 
treballadors, les dones d’eixos treballadors, perquè quan manipulaven eixa roba que 
posaven en la rentadora, ..... eixes fibres anaven a l’aire, se les tragaven, i afectava els 
pulmons. Aleshores..., i també vull dir que les instal·lacions que hi ha hui en dia en patis 
interiors, en terrasses, etc. d’amiant, són legals. Ara, si anem a fer un obra i anem a 
actuar sobre eixe amiant, ja sí que s’ha de retirar. Això, simplement fer una aclariment,  
perquè jo crec que és prou important, sobre açò.

Després, jo crec que també ha quedat clara la voluntat de l’Ajuntament amb el tema de 
l’amiant perquè, en el que és el solar de Víctor Espinós, del qual l’altre dia el grup del 
Partit Popular va fer menció, va fer una sèrie de preguntes; però és una actuació que es 
va fer l’any 2018, al final... durant l’any passat, i en la qual es van retirar 2,7 tones 
d’amiant que, a més a més, ni l’havia dipositat allí l’Ajuntament d’Alcoi d’esta legislatura, 
ni el de la passada. No se sap des de quan, però, evidentment des de fa tres o quatre 
legislatures hi estava, d’acord? Aleshores, jo crec que hi ha voluntat, evidentment, de tot 
este tema. 

I, després, atesa un poc la problemàtica d’aquest material, de retirada d’aquest material, 
doncs sí que és veritat que és un procés, primerament, molt costós i un poc farragós 
quant a la legalitat d’aquest, perquè han de ser empreses autoritzades, i ací sí que la 
Conselleria és... Vamos!, no en deixa passar ni una. De fet, has de demanar primer un 
permís, i després, quan te’l concedix, es fa l’actuació, d’acord? 

A partir d’ací, doncs hem presentat una sèrie d’esmenes al que seria la moció, 
encaminades un poc..., crec que en moltes d’elles coincidim, i hi ha un compromís en 
algunes coses, com intentar, fins i tot, accedir a determinades ajudes estatals o 
d’Europa.

Sr. Alcalde: Tenen tots els grups l’esmena, no?

Sr. Silvestre: Tenen tos els grups l’esmena, i sí que li faig entrega també a la 
Secretària. Es que la he entregado veinte minutos antes de que empezáramos.
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Per part del regidor del Grup Municipal Socialista, el Sr. Silvestre, s’entrega la següent 
esmena:

«ESMENA AL PUNT 7.18 GM GUANYAR ALCOI A LA MOCIÓ PER A IMPLANTAR UN PLA 
D’ACCIÓ PER AL DESAMIANTAT DEL TERME MUNICIPAL D’ALCOI al Plenari de 18 de 
juliol de 2019

1. Que s’elabore una campanya informativa a tota la població dels perills del material 
elaborat amb amiant i quina ha de ser la manera correcta de tractar aquest material per 
a evitar possibles problemes ambientals i de salut. 

2. Que es faça un major control en els processos d’inspecció per a que la manipulació 
que es realitze per part de les empreses de construcció siga totalment segura. 

3. Que s’elabore un cens dels edificis públics, de manera prioritària, però també d’edificis 
privats en estat ruïnós per la perillositat que puguen suposar a l’entorn.

4. Que es realitze un pla de desamiantat dels edificis públics, prioritzant, si escau, els 
centres educatius, per a intentar portar a terme en els propers anys amb una 
calendarització

5. Així i tot, també es comprometem a estudiar la possibilitat d’accedir a determinades 
ajudes estatals o d’Europa encaminades a la retirada d’amiant davant obres que 
suposen actuacions sobre estructures amb amiant.»

Sra. Obiol: Gràcies. Si alguna cosa pensem que pot fer un govern municipal és atendre 
les necessitats reals, les presents, però també les futures de la ciutadania. I la seguretat 
i la salut pública és una d’aquestes necessitats fonamentals. I, també, creiem que pot 
intervindre perquè la ciutadania prenga consciència dels riscos que ens acompanyen, i 
reclamar l’atenció per part de l’administració pública a aquests riscos. En l’actualitat, 
cada vegada més hem d’enfrontar-nos als problemes que han creat altres, i que han 
creat en altres generacions. Just ara, amb l’exemple de Víctor Espinós ho feies patent. 
Problemes que, a més a més, també perquè ho hem parlat, han patit i estan patint més 
les persones amb menor poder material i menor poder simbòli. Parlaves de les dones, és 
un clar exemple d’això, i dels treballadors, és clar.

En l’àmbit del medi ambient, en l’àmbit més en concret de l’amiant, això és molt clar. Els 
nostres carrers estan farcits d’aquest material, que és enormement perillós. És cert que 
si es manipula, o almenys, de moment, sabem que si es manipula... Perquè una cosa 
que té el mètode científic és que fins que no es comprove el contrari, és així; però es pot 
comprovar el contrari també. Que durant anys i anys donaren rèdit econòmic a unes 
poques persones, i ara la ciutadania, i nosaltres si ho acceptem com a Corporació 
municipal, hem d’enfrontar-nos a aquest perill.

I, ho hem de fer, al nostre entendre, segons el parer de Guanyar, sense alarmes ni 
exageracions, ni molt menys; però, plenament conscients de l’abast del risc i de com 
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som de responsables de la salut nostra en el futur i de la salut de generacions que hi 
vénen. Per això, des de Guanyar hem fet aquesta proposta. Perquè sabem que és 
necessari posar-ho al centre les necessitats de la gent, i perquè sabem que hem de ser 
suficientment intel·ligents per procurar avançar-nos a aquests problemes i a aquests 
riscos. No som experts en ambient, ni de bon tros. Sí que és cert que ens preocupa. 
Personalment a mi em preocupa fa molt de temps, i ho utilitze molt en les meues classes 
amb els meus estudiants i, per tant, sé que és altament perillós si es manipula. També 
sabem que es manipula sense control. I no ho fan tant per negligència com perquè els 
particulars o els petits professionals autònoms no es poden permetre pagar el cost 
econòmic que suposa fer-ho com ordena la llei, perquè, el regidor mateix ho ha dit, és 
molt farragós, és molt costós econòmicament. 

També, sabem que han sigut molts els organismes internacionals, els meus companys ja 
han fet esment d’això, que assenyalen que l’hem d’eliminar completament, i a més en un 
termini cada vegada més proper, aquest material de la nostra vida, de la nostra societat.

Nosaltres entenem el que el regidor proposa i exposa en la seua esmena. De fet, el 
diàleg, des del respecte i la transferència, permet que arribem a entendre’s amb molta 
facilitat. A més, creiem que hi ha un bé superior que és posar sobre la taula aquest risc, i 
començar a treballar en aquest sentit per millorar la vida dels nostres. Ara, en el present, 
i en el futur.

Per tant, respecte a l’esmena, nosaltres pensem... respecte... comencem pel final: 

 El punt cinqué, el Pla d’ajudes a la retirada de l’amiant, nosaltres pensem que és 
molt important que ho tinguem en compte, i sobretot pensem indefectiblement ho 
haurem de reprendre a curt termini. I, perquè, sobretot, perquè suposa carregar 
sobre els individus la responsabilitat de decisions que no han pres ells, i això és 
important que, sobretot, si volem ser una societat més igualitària, ho hem de 
tindre present; però acceptem la seua esmena, l’esmena del Grup Municipal 
Socialista, i retirem aquest punt cinqué. 

 En el cas del punt tercer, respecte del cens, l’esmena va a retirar el cas dels 
particulars, dels edificis particulars que tinguen amiant. D’acord, ho podem 
prioritzar. Preferiria que parlàrem de prioritzar en un cens en lloc de retirar-ho 
absolutament... és prioritzar els edificis públics i, sobretot, a més, això ve d’una 
conversa prèvia nostra, d’incloure els edificis particulars, que en l’esmena no ho 
posa «edificis particulars en estat ruïnós», perquè això sí que és, això és bastant 
perillós, i ho haurien de tindre en compte, i això ho intentarem també, que en el 
cens... Sí que demanaria que el cens no fóra una cosa únicament de quantificar, 
sinó que poguérem posar un cert... saber quin és l’estat d’aquest material, per 
també prioritzar, en la mesura del possible, un procés de desmiantat.

I, res més, intentem que ens congratulem i ens alegrem si aquesta proposta..., o ens 
congratularem perquè és en futur. Si aquesta proposta aconseguix anar avant, tot i que 
estarem atentes al compliment del compromís del govern municipal, perquè entenem 
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que no és un compromís amb nosaltres com a grup municipal, sinó amb la salut de la 
ciutadania. Gràcies.

Sr. Abad: Gràcies de nou. Pues bien, todo está bastante bien explicado, vale!, entonces 
solamente añadir en el punto tres, como ha dicho la señorita Obiol, lo de censar también 
los edificios particulares, y con la propuesta también del partido Socialista, pues 
estaremos a favor de esta enmienda.

Sr. Ferrándiz: Gràcies, senyor alcalde. Bé, simplement volia comentar-li al senyor 
regidor que el 83% de l’augment dels casos de malalties cancerígenes està relacionat 
directament, no sols amb la manipulació, sinó també amb la inhalació i amb la ingesta 
d’este material. No ho diu aquest regidor, sinó que ho diu el Servei Nacional de Salut. 

I bé, com deia la portaveu del grup municipal de Guanyar, pensem també que és molt 
important que açò no es limite als edificis públics, perquè, doncs bé, la salut pública és 
una cosa transversal i ha d’arribar, pensem també, als edificis privats. I com he comentat 
abans, estem a favor d’aquesta moció.

Sr. Rosa García: Bueno, no estaba en mi ánimo en absoluto crear ninguna alarma 
pública ni alarma social, pero es cierto que el peligro de la manipulación del amianto es 
una realidad. Y también es cierto que en la última comisión informativa de Gestión 
Estratégica, pudimos saber que se encuentran en ocasiones en la ciudad de Alcoy  
abandonados en lugares públicos restos de amianto y, para llegar allí, intuimos que han 
tenido que ser manipulados, por eso nos preocupaba. 

Por otra parte, yo creo que la enmienda del partido Socialista a la propuesta original del 
grupo Guanyar entibia un poco ese sentido que le daba este grupo, pero en este caso no 
hay nada que nos choque y, por tanto, como más vale poco que nada, pues vamos a 
apoyarla.

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. Des de Compromís estem totalment a favor del que 
planteja Guanyar. Si Guanyar accepta les esmenes que ha plantejat el Partit Socialista, 
votarem a favor.

I sí que vull recordar que, ja ho hem reclamat alguna vegada en este Saló de Plens, tot 
el tema de les canalitzacions d’aigua potable que hi ha al llarg de la ciutat, que són 
moltes, que en la legislatura passada vam vore que hi havia molts quilòmetres, que en el 
nou plec de condicions que es farà, o si té a bé traure’l el Govern per a la nova 
concessió de tractament d’aigües, siga municipal, siga privada o siga del tipus que vulga, 
plantejar el Govern, que sí que aparega l’opció millor del que apareix actualment 
reflectida de la substitució de les canalitzacions de fibrociment, perquè és una 
problemàtica, com bé ha dit el regidor Aarón, de Podem. Ha plantejat que la ingesta 
també és una problemàtica que està ací, en alguns llocs de la ciutat les canalitzacions 
estan molt pròximes a la superfície, i els vehicles les xafen, i és un dels problemes quan 
es posen damunt de les voreres. I sí que plantegem que, quan es puga, sabem que és 
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molt costos i molt car, que a la millor es plantegen en eixe plec de condicions, la 
possibilitat de canviar-les. Gràcies.

Sr. Ruiz: Sí, simplement vull destacar que jo considere que és un error començar de 
partida no incloent els edificis particulars dins d’eixe cens, perquè, òbviament, anem a 
tindre una qüestió incompleta. En qualsevol cas, si Guanyar accepta la proposta, doncs 
per part del Partit Popular  no hi haurà problema ací. 

Simplement, vull matisar que les últimes restes d’amiant al solar interior de Víctor 
Espinós es van retirar fa menys d’un mes, perquè jo vaig estar allí i vaig vore que 
estaven molt prop del centre escolar. En condicions correctes, però es van retirar fa 
menys d’un mes.

Sr. Silvestre: No sé si em dóna temps a contestar a tanta cosa, però bé, no vull entrar jo 
en un debat de si produeix directament càncer o no. Jo pense que... jo simplement volia 
fer-vos notar això, que siguem acurats amb estes coses perquè, en el tema del càncer, 
que me’n conec alguna cosa, podríem parlar molt llarg. 

Bé, evidentment, clar que estem, respecte... jo agraïsc que Guanyar m’accepte el que 
seria l’esmena que proposem. Tot el que hem dit, hi estic totalment d’acord. És a dir, no 
tan sols el present, sinó les generacions futures. Ací és quan parlem del vertader 
desenvolupament sostenible, hem de tindre em compte això.

Jo tan sols volia afegir, que estem davant d’un tema, el que hem dit dels edificis 
particulars, que és molt complicat perquè, no sabeu la quantitat que n’hi ha, i com és de 
costós. I, a més a més, no hi ha un pla genèric. És a dir, hi ha empreses que han volgut  
establir plans genèrics de quan isqueren determinats abocaments amb amiant, i de 
moment no els han deixat. Estan intentant-ho, hi ha alguna empresa ací a Alcoi que està 
intentant a vore si li aproven un pla genèric. En eixe pla genèric, eixa empresa, quan hi 
haguera un determinat abocament, podria anar i gestionar-lo, això seria fantàstic; però, a 
hores d’ara, no es pot fer. És a dir, encara que trobem un abocament allí, s’ha d’agafar, 
s’ha d’apartar i després s’ha de sol·licitar la gestió, però un a un, amb el que això 
representa. Aleshores, jo vull que entengueu una miqueta que...

Sr. Alcalde: No té temps per a contestar a tots.

Sra. Obiol: Seré molt breu. A veure, jo també pense que és un error no incloure els 
edificis particulars en aquest cens; però també entenc que una vegada que comencem 
en els públics, i si el compromís d’aquest Govern amb la salut pública del seu poble és 
real, ho faran. I, per tant, entenc que hem de començar pels edificis públics.

Per tant, i recapitulant, entenc:

 Que l’esmena del grup municipal accepta el punt 1 i el punt 2, eren idèntics als 
nostres.
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 El punt 3 que he esmenat que en edificis posarem «particulars en estat ruïnós», i 
si fóra possible, ―Sí, ho sé, ho sé―. I si fóra possible l’estat d’aquest amiant, per 
a poder fer una priorització.

 En el punt 4 sí que demanaria que eixe «intentar» es mantinguera, però que hi 
haguera un compromís d’una calendarització, una vegada que sabem el que 
tenim, per a poder fer un pla.

I ja està, per mi, ho acceptem, si accepteu aquestes esmenes petites a la vostra 
esmena, nosaltres també acceptem l’esmena. I ja està. Què això no es pot fer, és alguna 
cosa irregular?

Sr. Alcalde: Sí, sí, sí, no, no, no, es pot fer. No, però com que estem... com que gravem 
la sessió. El que sí de tota manera, si m’ho permet, senyora Obiol, per a facilitar la tasca 
després de Secretaria que han de transcriure l’acta, una vegada finalitzat el plenari, 
durant aquesta setmana si podem passar-li per escrit com queda la moció que anem a 
aprovar ara. Així evitem confusions i...

Sra. Obiol: Sí, és que l’esmena és afegir el que he dit jo.

Sr. Alcalde: Sí, és corregir l’esmena.

Sra. Obiol: Sí, clar, jo t’ho explique. És molt fàcil.

Sr. Alcalde: Votem la moció amb les incorporacions del Partit Socialista i adaptades per 
Guanyar...

L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels seus assistents, amb el vot favorable dels regidors 
dels grups polítics municipals SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), 
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) i VOX 
(1), aprova la moció presentada pel grup municipal GUANYAR ALCOI, que incorpora la 
esmena del grup municipal SOCIALISTA i GUANYAR ALCOI, en els següents termes:

«En el debat de la darrera comissió informativa de Gestió estratègica i ciutat intel·ligent 
el Partit Popular va preguntar pel tractament que havien tingut unes deixalles d’amiant 
en un solar prop de l’hort escolar del centre educatiu de Sant Roc. En l’exposició del 
seguit de mesures dutes a terme per la regidoria corresponent per part del regidor Jordi 
Silvestre ens assabentarem que hi ha ocasions en que es troben abandonats en llocs 
públics materials que contenen amiant. Tractant-se d’un material altament perillós en el 
cas que siguen manipulats i entenent que si són abandonats en la via pública, 
necessàriament, han estat manipulats des de Guanyar Alcoi entenem que s’han de 
considerar les accions necessàries per a evitar qualsevol problema per a la salut de la 
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població. És doncs una qüestió de política ambiental però sobretot de cura de la salut 
pública de la ciutadania. 

Han sigut molts els organismes internacionals que han assenyalat l’amiant o asbest com 
un perill incalculable per a la salut de les persones en general, no únicament per als 
treballadors que manipulen aquests materials. La Unió Europea ha instat als estats 
membres a fer desaparèixer aquest material totalment en 2028. En aquesta línia s’ha de 
tenir en compte que en una resolució del Parlament Europeu del 14 de març de 2013 es 
va demanar als estats membres que s’avançara amb la major rapidesa possible en el 
procés d’eliminació de l’amiant 

Aquesta situació requereix el compromís de l’Administració Pública, a tots els nivells 
territorials, amb la salut de les ciutadanes i ciutadans, per això reclamem el compromís 
del govern municipal amb la salut dels alcoians i alcoianes. I la seua implicació per a ser 
una ciutat líder en tenir cura de la salut dels seus ciutadans i ciutadanes i encapçalar un 
pla director i ambiciós de retirada de l’amiant de la vida quotidiana de la ciutat. 

Per aquests motius i en virtut de l'exposat l'Ajuntament d'Alcoi ACORDA: 

1. Que s’elabore una campanya informativa a tota la població dels perills del material 
elaborat amb amiant i quina ha de ser la manera correcta de tractar aquest material per 
a evitar possibles problemes ambientals i de salut. 

2. Que es faça un major control en els processos d’inspecció per a que la manipulació 
que es realitze per part de les empreses de construcció siga totalment segura. 

3. Que s'elabore un cens dels edificis públics, de manera prioritària però també d'edificis particulars en 
estat ruïnós per la perillositat que puguen suposar a l'entorn i que, en la mesura de les possibilitats, es 
determine l'estat de l'amiant en cada cas per tal de prioritzar les actuacions.

4. Que es realitze un pla de desamiantat dels edificis públics, prioritzant, si escau, els 
centres educatius, comprometent-se per a intentar portar a terme en els propers anys 
amb una calendarització

5. Així i tot, també es comprometem a estudiar la possibilitat d’accedir a determinades 
ajudes estatals o d’Europa encaminades a la retirada d’amiant davant obres que 
suposen actuacions sobre estructures amb amiant.»

7.19. GM GUANYAR ALCOI-PREGUNTA-PREC PER ATENDRE LA PETICIÓ D’ENTITATS 
LOCALS DAVANT EL CANVI D’HORARI DEL PLENARI

Llig la pregunta-prec, el Sr. González, regidor del grup municipal GUANYAR ALCOI:

«El passat 20 de juny de 2019 es va presentar per registre una petició al govern 
municipal signat per les següents entitats alcoianes: Col·lectiu 8 de març, Colla 
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Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció, Avanzar-Asociación de Personas con 
Diversidad Funcional i Salvem l’Aqüifer d’El Molinar. 

En aquesta petició es plantejava la seua disconformitat respecte el canvi de l’horari dels 
plenaris doncs havia sigut una de les reivindicacions assumides pel govern municipal 
format per PSOE-Compromís i EU en 2011 davant de les demandes plantejades pel 
moviment del 15M i per a promoure la participació ciutadana. 

En aquesta petició es demana que, d’acord amb l’article 87 del Reglament 
d’organització,  funcionament i règim jurídic de les entitats locals (RD 2568/1986 de 28 
de novembre) s’incloguen els descansos necessaris com per a assegurar que aquelles 
qüestions de transcendència pública puguen ser tractades en horari de vesprada i així 
facilitar la participació ciutadana. 

Per aquest motiu, des de Guanyar Alcoi, realitzem la següent pregunta-prec: 

 S’ha donat resposta a la sol·licitud de les entitats alcoianes?»

Sra. Sanjuán: Encara no.

Sr. González:  

 «Demanem que s’atenga aquesta petició i que l’horari dels plenaris es flexibilitze 
de tal manera que es procure la participació ciutadana en totes i cadascuna 
d’aquelles qüestions que tinguen ressò en la ciutadania.»

Sra. Sanjuán: Bé, es va valorar democràticament en aquest plenari, ho recorde bé 
perquè no fa tant de temps; i, a més, era el meu primer Ple, i es va acceptar el canvi 
d’horari a «de matí». Més participació i democràcia que eixa...!.

Sr. González: D’acord, gràcies. Nosaltres continuem creient que és important facilitar la 
participació en les polítiques públiques i que, si ens cenyim a la democràcia 
representativa, que és el sistema que tenim, no vaig a posar cap... en contra; però al 
final, que s’ha d’afavorir l’accés als plenaris. I facilitar la participació... facilitar l’accés als 
plenaris és només una part, però no creiem que siga menyspreable. Avui mateix ha 
vingut més gent, supose també en part per donar la benvinguda al company Aarón, i en 
part també per l’interès que ha suscitat alguna qüestió a tractar. Avui hi ha més gent, 
encara que també han marxat, com passa sempre... Bé, vull centrar-me, crec que al final 
afavoriria que en les qüestions... que es poguera ací..., en aquesta normativa, si es 
poguera flexibilitzar que en punts concrets on hi haguera una demanda d’un col·lectiu, es 
poguera flexibilitzar açò, no sé... Jo entenc que potser és complicat. Igual és més 
complicat encara fer açò, que canviar el Ple sencer, però si es poguera mirar alguna 
solució, agrairem que es fera. Gràcies.

Sra. Sanjuán: Crec que aquest Govern rep moltes lliçons de participació, quan és 
aquest el que més participació ha donat a la ciutadania. Mil vegades més que Esquerra 
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Unida quan governava. I som els que tenim creats més ens de participació en la història 
d’aquest poble. A més, segons el seu prec, són tan sols quatre les entitats per les quals 
vostés demanen aquest canvi. Cosa que ens pareix molt respectable, però que a Alcoi hi 
ha moltes més, i no per això deixem de ser i de donar participació.

7.20. GM VOX: MOCIÓN ALCOY CON “Y”

Sr. Abad:  Bueno, primero quisiera retirar la iniciativa presentada para este Pleno. La 
información consultada de la cual disponemos no es suficiente para poder debatirla y 
defenderla. Necesitamos estudiarla y modificarla más detenidamente para poder, si 
fuese viable, presentarla en un próximo Pleno. Disculpen y gracias.

Sr. Alcalde: Es retira la moció.

7.21. GM VOX: RUEGO REVISION BADEN VIADUCTO

Lee el ruego el Sr. Abad, portavoz del grupo municipal VOX:

«En el puente Viaducto de Canalejas, existe un badén señalizado que se encuentra al 
final  de dicho puente en sentido hacia el barrio del Viaducto, que coincide con la subida 
de la Calle Enric Hernández, y tiene a cada lado del mismo badén, unos pequeños 
canales, que deben tener la utilidad de guiar el agua de lluvia, la acera tiene el bordillo 
elevado y la distancia hasta el asfalto es excesiva. Muchos peatones utilizan dicho 
badén como paso de peatones, y deben dar una gran zancada con la posible perdida de 
equilibrio o tropiezo, ocasionando una posible caída, al bajar de la acera al asfalto o al 
subir del asfalto a la acera.

Los peatones suelen acceder al otro lado de la calzada por una zona no señalizada, sin 
usar el paso de peatones señalizado a continuación, lo que también genera un riesgo 
para el peatón.

Observamos que su señalización es correcta, pero el peatón interpreta o confunde la 
misma señalización, con un paso peatonal, como existe al otro extremo del puente.

RUEGO

Proponemos:

 que para evitar riesgos, la barandilla del puente Viaducto de Canalejas, se 
prolongue continuando la acera hasta superar dicho badén, evitando su uso como 
paso de peatones.
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 o bien se modifique, tapando dichos canales por medio de unas rejillas o 
rellenado de algún aglomerado y se señalice dicho badén como paso de peatones 
según las normas de la vía pública.

Sr. Martínez: Moltes gràcies. Bé, anem a demanar un informe a la Policia Local per si el 
tema de la barana del pont seria… És cert el que deia vosté, que és un espai on sempre 
s’ha debatut si havia de ser pas de vianants o no; la gent ho entén com un pas de 
vianants per l’ús, i l’única manera que hi ha és el que diu vosté, allargar la barana. És 
cert que anem a vore si des de la Policia se’ns informa què és millor, canviar el pas de 
vianants a un altre lloc i eixe deixar-lo com a ressalt sense fer-ne cap intervenció, o la 
segona opció. Depenent de l’informe policial, actuarem d’una manera o d’una altra.

Sr. Abad: Val, doncs moltes gràcies.

7.22. GM VOX: RUEGO REVISIÓN BADENES

El Sr. Abad, portavoz del grupo municipal VOX, presento el ruego que se transcribe, que 
lee resumidamente en la sesión:

«Los ciudadanos se quejan de los badenes en la calzada, que son muy elevados y 
afectan a la mecánica de los automóviles. 

La orden del Ministerio de Fomento habla de dos tipos de reductores de velocidad:

 El paso peatonal sobreelevado, también denominado de sección transversal 
trapezoidal. La normativa establece que deben tener una zona sobreelevada 
central de 10 centímetros de altura y cuatro metros de longitud con dos rampas. 
Estás rampas no superarán el metro de longitud si el badén está situado en una 
zona limitada a 30 km/h, 1,5 metros para una limitación de 40 km/h y 2,5 metros 
para las zonas de 50 km/h. Otro requisito es que el borde la rampa, es decir la 
distancia entre el asfalto y el principio de la rampa, no supere los 5 milímetros, 
importante para evitar daños materiales en los vehículos.

 El lomo de asno o el badén de sección transversal circular es el segundo tipo al 
que hace referencia la normativa del Ministerio de Fomento. Se diferencian del 
otro en que están confeccionados en material plástico resistente y que no se 
utilizan nunca como paso de peatones.

RUEGO

Por todo ello y debido al malestar del ciudadano y deterioro de los vehículos que supone 
proponemos:

  se revisen los badenes de toda la ciudad, eliminando los innecesarios y se modifiquen 
los que no cumplan la normativa.
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Zonas mas conflictivas:

 Calle Barranc del Sinc

 Calle San Joan de Ribera

 Calle Escultor Peresejo

 Calle del Mestre Josep Ribera Montes»

Sr. Llopis: Bona vesprada una altra vegada. Em sap greu, no podem acceptar aquest 
prec, i no el podem acceptar per dues qüestions: la primera, perquè quan elaborem o 
posem algun element com és un pas elevat o un «lomo de asno», ja els mateixos tècnics 
són els que avaluen si està correctament instal·lat o fet; i per l’altra, per una qüestió molt 
clara, està clar que els veïns es queixen, però també es queixaven quan tenien 
accidents. Per a nosaltres, el més important és la seguretat, d’acord?

Sr. Abad: Gracias por la respuesta pero, algunos badenes, sobretodo los que son 
elevados, no cumplen algunos las características que se necesitan, dependiendo de la 
velocidad de la vía. Entonces, nos gustaría que se revisaran.

Sr. Llopis: Nosaltres, malgrat haver-li dit que no acceptem el prec, traslladarem tot el 
que vosté està dient, però els tècnics són els que els han avaluat on s’han instal·lat eixos 
passos elevats, i ells són els que ens han dit que sí que la complien.

DESPATXOS EXTRAORDINARIS

A continuación y a propuesta verbal del Sr. Presidente, el Pleno, por unanimidad, con los 
votos a favor de los concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12) , PARTIDO 
POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR 
ALCOI (2) y VOX (1), y por tanto con el quórum de la mayoría legal prevista en los 
artículos 51 del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen 
local, de 18 de abril de 1986 y el 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, acuerda 
incluir en el orden del día los siguientes puntos por razón de urgencia:

1. DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA 
MERCANTIL MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD FRENTE A ACUERDO DEL 
PLENO DE 29 DE OCTUBRE DE 2018

Con fecha 10 de julio de 2019, por los Servicios Jurídicos Externos contratados por el 

Ayuntamiento de Alcoy, se emitió informe relativo al recurso de reposición interpuesto por la 

mercantil MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD frente a Acuerdo del Pleno de 29 de 
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octubre de 2018, que el TSA del Dpto. de Contratación suscribió en todos sus términos en fecha 

15 de julio presente, con el siguiente tenor: 

“Con carácter previo, cabe recordar que en fecha 27 de febrero de 2006la Junta de 

Gobierno Local adjudicó el contrato de concesión de obra pública consistente en la redacción del 

proyecto técnico y ejecución de la obra de construcción y posterior explotación de aparcamiento 

subterráneo de rotación y transmisión del derecho de uso de plazas de garaje para vehículos 

automóviles en la Calle Víctor Espinos de Alcoy, por el que se adjudicó el citado contrato a la 

mercantil GRUPO GENERALA DE SERVICIOS INTEGRALES, PROYECTOS 

MEDIOAMBIENTALES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.L.

En fecha 27 de junio de 2012, el Pleno de la Corporación local autorizó la cesión del 

contrato de concesión de obra pública consistente en la redacción del proyecto técnico y 

ejecución de la obra de construcción y posterior explotación de aparcamiento subterráneo de 

rotación y transmisión del derecho de uso de plazas de garaje para vehículos automóviles en la 

Calle Víctor Espinos de Alcoy del actual adjudicatario GRUPO GENERALA DE SERVICIOS 

INTEGRALES, PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.L. a 

favor de la mercantil GRUPO GENERALA APARCAMIENTOS DE ALCOY S.L., quedando ésta 

subrogada en todos los derechos y obligaciones del empresario cedente, constituyendo la 

garantía definitiva correspondiente por importe de 204.058,46 euros. 

Mediante escritura pública en fecha 10 de mayo de 2013, GRUPO GENERALA 

APARCAMIENTOS DE ALCOY, S.L. cambió de denominación, pasando a llamarse PARKING 

LA UXOLA, S.L., con idéntico CIF al anterior, siendo la actual adjudicataria. 

Pues bien, existiendo deudas pendientes por impago de canon a fecha julio de 2018, 

mediante acuerdo del Pleno de 3 de agosto de 2018 se acordó incoar procedimiento de 

incautación parcial de la garantía definitiva, previa audiencia de las partes, y el 29 de octubre de 

2018 acordó desestimar las alegaciones presentadas por PARKING LA UXOLA, S.L. y la entidad 

avalista MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, así como incautar parcialmente la garantía 

definitiva constituida por importe de 204.058,46 euros por la empresa concesionaria PARKING 

LA UXOLA, S.L en el expediente de referencia, a los efectos de responder del importe adeudado 

en concepto de canon (50.590,16 euros).
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Frente a dicho Acuerdo formula la entidad avalista recurso de reposición, alegando, en 

síntesis, nulidad por caducidad del expediente por haber transcurrido más de tres meses desde 

la incoación hasta la notificación de la resolución, así como que concurre cuestión prejudicial 

previa por la existencia de un procedimiento contencioso-administrativo, según aduce incoado 

por la mercantil contratista, con el número de autos 925/2018, solicitando la suspensión a tal 

efecto. 

Pues bien, en cuanto a la cuestión prejudicial aducida por la avalista, hay que advertir 

que el recurso contencioso de referencia no ha sido interpuesto por la mercantil concesionaria, 

sino que se ha interpuesto por una entidad -que afirma ser titular del préstamo hipotecario 

constituido sobre la concesión administrativa-frente a la desestimación presunta de su solicitud 

de resolución y liquidación del contrato; resolución, precisamente, a la que ha opuesto el propio 

concesionario.

Por tanto, no versando el objeto del referido recurso judicial sobre este acuerdo 

impugnado de contrario en reposición, ninguna cuestión prejudicial procede analizar, debiendo 

ser desestimado este motivo del recurso.

Asimismo, en cuanto a la caducidad alegada por MILLENNIUM INSURANCE COMPANY 

LTD procede igual pronunciamiento desestimatorio, y ello por cuanto, como tiene declarado 

nuestro más Alto Tribunal, en materia de ejecución de la contratación no resulta aplicable el 

instituto de la caducidad.

Así, por todas, destaca la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 

2019 –STS 1689/2019, de 21 de mayo (rec. nº 1372/2017)-, en cuya virtud se concluye que el 

instituto de caducidad no es aplicable a determinados trámites, decisiones o incidencias que 

tengan lugar dentro del procedimiento de ejecución de los contratos, lo que a nuestro juicio 

resultaría aplicable a actuaciones como la que nos ocupa, esto es, la incautación parcial de una 

garantía por incumplimiento del concesionario. 

En concreto, la sentencia considera que no hay que tramitar un procedimiento específico 

y autónomo para este tipo de actuaciones realizadas en el marco contractual. Y ello por cuanto 
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este tipo de decisión se adopta dentro del procedimiento de ejecución de un contrato, por lo que 

no es de aplicación supletoria la caducidad regulada en los artículos 21.3.a) y 25.1.b) de la Ley 

39/2015, por lo que procede desestimar también la caducidad alegada. 

Considerando, por tanto, que la contratista ha incumplido su obligación de pago del 

canon anual, según se ha podido constatar en la Tesorería Municipal, siendo ésta una obligación 

impuesta al concesionario en el contrato de referencia para la fase de explotación, atendiendo a 

la citada Cláusula 28, se considera conveniente ejecutar parcialmente la garantía definitiva 

constituida a tal efecto por cuantía de 204.058,46 euros por parte de la mercantil concesionaria 

por el importe adeudado en concepto de canon, a juicio de quien suscribe no cabe apreciar 

ninguno de los motivos aducidos por la entidad avalista. 

En conclusión, procede DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por la mercantil 
MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD frente a Acuerdo del Pleno de 29 de octubre de 
2018.”
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En atención a lo expuesto, vista la propuesta de la Concejala delegada de Contratación y el 
Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación y Régimen Interno, el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos favorables de los concejales de los Grupos 
Políticos SOCIALISTA (12), COMPROMÍS ALCOI (2), PODEM (2) y VOX (1) y la abstención de 
los concejales de los Grupos Políticos PARTIDO POPULAR (4), CIUDADANOS (2) y GUANYAR  
ALCOI (2), acuerda la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por la mercantil MILLENIUM 
INSURANCE COMPANY LTD frente a Acuerdo del Pleno de 29 de octubre de 2018.

Segundo.- Notificar el citado acuerdo a la mercantil MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD.

PRECS I PREGUNTES

1.- GUANYAR ALCOI – Sr. González. Pregunta sobre els arbres tallats a les obres de l’eix 
ciclopeatonal.

Sr. González: Gràcies. Volia intervindre per fer una pregunta que no... que no 
s’interprete que estic abusant del torn de prec i preguntes, perquè considere que és una 
pregunta que podríem haver fet en comissió informativa, però ens hem assabentat del 
fet aquesta setmana, i fins a setembre no hi ha... Bé, vos explique: la pregunta era sobre 
les obres de l’eix ciclopeatonal que hi ha en la part de Mestre Ribera Montes, del número 
27 o 29 cap avant. S’han tallat quatre arbres que després, mirant en el projecte que hi 
havia, els arbres es mantenien. Aleshores, la pregunta era, si serà conscient que s’havia 
fet eixe tall d’arbres i quina era la raó per modificar el projecte per tallar els arbres? 
Perquè hi ha... i ho pregunte perquè hi ha veïns que en xarxes i personalment ens ho 
han preguntat i bé, volíem poder donar una resposta abans que arribe setembre. 
Gràcies.

Sr. Martínez: Bé, el motiu d’eliminar els arbres... que bé..., al final..., nosaltres..., el que 
volem és que quan en alguna actuació és necessari eliminar algun tipus d’arbre, sempre 
recuperar-lo i, sobretot, en espècies que no siguen com la dels plataners, que és dels 
arbres de què estem parlant, perquè alça tota la vorera, està generant problemes en la 
mateixa zona, i de segur que l’alçarà d’ací a sis mesos en les obres que fem l’eix 
ciclopeatonal. Per tant, el que s’ha fet ha sigut eliminar sis arbres, si no m’equivoque, o 
cinc arbres, plataners, que jo crec que és una espècie que és el desastre de les ciutats, i 
substituir-los per set, sempre incrementar més arbres autòctons a la mateixa zona.
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Sr. González: Es substituiran perquè...

Sr. Martínez: No se substituiran en el mateix projecte, perquè si vosté veu el projecte, si 
deixàrem els arbres com està, ací ens trobarem una zona per aparcar, hi hauria espai 
suficient per a dos cotxes i mig, i la gent es trobaria la incongruència que hi haguera dos 
cotxes aparcats en un espai tan gran. Per tant, el que hem fet és racionalitzar eixe 
aparcament, eliminar eixos arbres i col·locar-los en un altre lloc.

2.- PODEM – Sr. Santiago. Prec perquè s’arreglen els ponts de fusta de la Font del Quinzet 
i del Racó, així com que es desbrosse la zona.

Sr. Santiago: En la zona... Jordi crec que és per a tu, bé. En la zona de la Font del 
Quinzet i del Racó, els pontets que van fer en 2017, eixos pontets de fusta de les sendes 
que hi ha en males condicions, llavors ens agradaria, doncs, que se li poguera donar 
solució perquè ja són molts veïns que s’han queixat sobre això. I també, desbrossar la 
zona perquè, segons ens han comentat, doncs està ple de brossa i bé, les altes 
temperatures que estem patint, doncs poden provocar algun disgust.

Sr. Silvestre: D’acord, sí, ho passaré a Medi Ambient, al que és el Departament de Medi 
Ambient, perquè li peguen una mirada i facen el tractament corresponent, d’acord?

3.- PARTIDO POPULAR – Sr. Ruiz. Prec perquè en les obres de l’eix ciclopeatonal se 
senyalitze correctament per tal d’evitar accidents dels conductors.

Sr. Ruiz: Respecte de les obres de l’eix ciclopeatonal, hem vist que a la zona de Renfe, 
es produïx després d’haver llevat les places d’aparcament i continuar-les després del 
carrer Primer de Maig, es produïx una «s» una miqueta perillosa. Almenys que puga 
senyalitzar-se. Aporte unes fotografies perquè el conductor, sobretot de nit, que no 
continue recte i puga acabar encastant-se amb els cotxes que estan estacionats a la part 
esquerra.

Sr. Llopis: D’acord.

I no havent-hi més assumptes per tractar, l’alcalde dóna per conclosa la sessió a les 
20:50 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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