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ACTA de la sessió ordinària realitzada pel Ple de l’Ajuntament el dia 6 de setembre
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 ARANZAZÚ 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 CANTÓ COLOMA
AMALIA PAYÁ ARSÍS
MARIO IVORRA TORREGROSA
ELISA GUILLEM DE LA CRUZ
ROSA MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ
MARCOS EDUARDO MARTÍNEZ COLOMA
CRISTIAN SANTIAGO DE JESUS
AARÓN FERRÁNDIZ SANTAMARÍA
SANDRA OBIOL FRANCÉS
PABLO GONZÁLEZ GIMENO
DAVID ANDRÉS ABAD GINER
Secretària
SONIA FERRERO COTS

A la ciutat d’Alcoi, a les 09:30 h del dia 6 de setembre de 2019, presidits per l’alcaldepresident, el Sr. Antonio Francés Pérez, es reuneixen a la sala de sessions de la casa
consistorial els senyors regidors esmentats més amunt, membres del Ple de
l’Ajuntament, en primera convocatòria, a la qual han sigut citats prèviament en la forma
legal.
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Hi assisteix la interventora de fons, Núria Aparicio Galbis.
Dóna fe de l’acte la secretària de la corporació, Sonia Ferrero Cots.
El senyor president declara oberta la sessió pública. Se segueix l’ordre del dia amb els
assumptes següents:
1.

Protocol, correspondència i disposicions oficials.

Vull felicitar el bomber alcoià Andrés Blanquer Ruiz, que el mes passat es va proclamar
subcampió del món en pujar a la Torre amb vestit de bomber. Esta disciplina s’inscriu des de les
Olimpíades de Policies i Bombers que es van celebrar a la Xina.

2.
INTERVENCIÓ I PRESSUPOSTOS
2.1. APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL 2018.
Rendida la Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2018,
previo un primer informe favorable de la Comisión Especial de Cuentas del día 1 de julio de
2019, ha sido sometida a exposición pública según Edicto de fecha 3 de julio de 2019 expuesto
en el Tablón de la Casa Consistorial, en los términos y plazos legales sin que se hayan
presentado reclamaciones u observaciones.
Estando integrada la Cuenta General únicamente por la de la propia Entidad y
habiéndose facilitado en su día incluso copia de los documentos más significativos a los
representantes de los distintos grupos políticos, y visto el dictamen favorable de la Comisión
Especial de Cuentas, 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 del 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), aprueba la Cuenta General de 2018.
Sr. Ruiz: Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tots els assistents a aquesta sessió plenària.
Simplement vull argumentar per què el Partit Popular vota en contra del compte general.
Efectivament, el document tècnic és impecable, volem donar les felicitacions a tot el departament
i a tots els que han treballat en este compte general. Però, és clar, este compte general té una
sèrie de dades que cal analitzar des del punt de vista polític, per la qual cosa impedix, al nostre
parer, l’aprovació. Perquè no podem avalar la gestió del Govern durant l’any 2018 amb una
execució baixa del pressupost, com ja vam dir en el seu moment. Amb caràcter general només
s’executa el 70% de la despesa. En el cas concret de les inversions, malgrat les necessitats de
la ciutat que reconeixen els nostres veïns, el grau d’execució és del 25,5%. De 23 milions
executats, 5,8. Són xifres baixes i més encara en comparació amb altres ajuntaments. Pel que fa
a inversions, ara li posaré un exemple: el d’Elx, governat pel Partit Socialista, és a dir, no és una
qüestió de partits, allí el grau d’execució de les inversions és del 51%; en ajuntaments com
Alacant, València, Saragossa o Barcelona, l’execució general oscil·la entre el 79 i el 95% del
pressupost. Són xifres molt superiors a les d’Alcoi, i això indica que està passant alguna cosa.
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Pensem que hem de ser crítics, no només l’oposició, sinó que entre tots reflexionem sobre el
perquè d’aquest baix grau d’execució. Som conscients, efectivament, de les limitacions
normatives, que moltes vegades la regidora ens ha explicat la regla de la despesa, etc. Però
eixes limitacions pensem que no poden ser excusa per a complir només que el 25% de les
inversions, i més, insistisc, quan comparem amb altres ajuntaments, fet que indiquen que alguna
cosa està passant ací.
El vot contrari a aquest compte general representa una petició al Govern perquè governe i
perquè siga rigorós en l’elaboració i en el compliment del pressupost, que active projectes
pendents, un dels quals, recordem-ho, està en els comptes des de l’any 2013.
Sra. Moltó: Bé, jo, la veritat és que agraïsc l’explicació perquè, al final, ve a confirmar-me ja un
poc el que ja va passar en la comissió; perquè ja vaig demanar un poc l’explicació del perquè
d’eixe vot en contra. Perquè, clar, no s’entén. Jo crec que vostés estan mesclant coses diferents
perquè, al final, en l’aprovació del compte general, no estem votant si vostés hi estan d’acord o
no o els agrada més o els agrada menys la liquidació que es va fer al seu dia. Que vostés
donaran eixes dades, però jo crec que ja es van donar al seu dia. Estàvem parlant d’uns volums
d’execució al voltant del 90%, no les xifres que vosté ara està referint.
I, també, li recorde que quan parle d’execució, també se’n recorde de la regla de la despesa i
també se’n recorde d’aquelles obres pendents per culpa d’aquells desastres urbanístics del Partit
Popular que ens impedixen també executar, que tenim al nostre pressupost i que ens llasten any
rere any.
Però, dit açò, li ho torne a repetir, tal qual ho vaig fer a la seua companya. Estan confonent
qüestions, perquè l’aprovació del compte general, al final, el que ve a arreplegar són les dades
tècniques que s’han arreplegat de manera adequada o no. Vostés podrien votar en contra si
veren que alguna de les dades que s’han reflectit, doncs resulta que no està ben informat o té
alguna errada en algun lloc; però no perquè els agrade o no els agrade. Perquè és que no
aprovar un compte general, perquè puga haver-hi alguna errada tècnica o no, com és el cas, -perquè, evidentment, el meu departament crec que sí que ha fet una labor excel·lent--, podria
tindre certes conseqüències per a l’Ajuntament, com a l’hora de poder-nos acollir a determinades
subvencions. Per tant, crec que és un vot irresponsable i de no conéixer un el que està votant en
el Ple.
Sr. Ruiz: He començat la intervenció donant l’enhorabona a tot el departament pel seu treball.
És a dir, en qüestió tècnica, el document és impecable. I, efectivament, crec que tenim una
majoria suficient perquè el Partit Popular puga aprofitar esta aprovació o no del compte general
per a fer eixe debat polític. Insistisc, huit anys de govern, huit anys de govern. Arranquem la
tercera legislatura i s’escuden encara en l’herència rebuda. I també ho ha dit, en les limitacions.
Ho entenem, però quan comparem eixes dades de l’Ajuntament d’Alcoi amb les d’altres
ajuntaments, ens indica que alguna cosa hi està passant. I volem posar l’accent, l’èmfasi, en eixa
situació, perquè pensem que alguna cosa hi està passant quan només s’executen el 25,5% de
les inversions.
I, simplement, vull demanar que el Govern governe i que execute eixe pressupost. I vull insistir
en la felicitació a tots els tècnics que han fet possible aquest compte general.
Sra. Moltó: Simplement, vull tornar a reiterar-li el que he dit. Vosté no sap el que està votant en
aquest plenari. I si vosté vol un debat sobre l’execució del pressupost, per descomptat que
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podem tindre un ampli debat sobre l’execució del pressupost. Però també li recorde que, quan
parle vosté de huit anys, recorde que en vam necessitar quatre per a poder llavar els draps dels
antics governs. Jo sé que a vosté no li agrada que això jo ho mencione, però és que dels huit
anys, la meitat els vam necessitar per a poder sanejar els comptes d’aquest ajuntament. I en els
altres quatre anys hem hagut de patir un govern del senyor Rajoy, que encara estem patint
moltes d’eixes normatives, com tenim ara la regla de la despesa entre altres, que ens limiten la
capacitat d’execució d’aquest ajuntament. Que també estaria bé que, de pas que parlen de com
estan els comptes d’aquest ajuntament, del nivell d’execució d’inversió, que també, s’ho feren
mirar amb els representants que tenen en el Congrés, per vore si poden tirar avant aquest tipus
de canvi.
2.2. DONAR COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT I DE LES OBLIGACIONS
PREVISTES EN LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI
3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA
CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, SEGON TRIMESTRE
DE 2019.
De conformidad con lo establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales esta Alcaldía da cuenta al Pleno de la Corporación, en
cumplimiento de lo establecido en el art. 4º de dicha Ley del informe de Intervención sobre el
cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de este
Ayuntamiento.
Asimismo, tal y como exige la Orden HAP/2105/2012, se da cuenta del detalle del periodo medio
de pago a los proveedores global del periodo correspondiente, cuyo cálculo se efectúa de
acuerdo con la metodología establecida por el R.D. 634/2014, de 25 de julio. Dicha información
deberá publicarse, además, en la página web del Ayuntamiento según dispone el propio Real
Decreto.
De igual modo, se dará cuenta al órgano competente de la Comunidad Autónoma, así como al
órgano competente del Ministerio de Economía y Hacienda, de conformidad con lo establecido
en el art. 4º, apartado 4º.
El Pleno de la Corporación queda enterado.

2.3. DONAR COMPTE DE LES OBLIGACIONS PREVISTES EN LA LLEI 25/2013, DE 27 DE
SETEMBRE D’IMPULS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I CREACIÓ DEL REGISTRE
COMPTABLE DE FACTURES DEL SECTOR PÚBLIC, SEGON TRIMESTRE DE 2019.
La Ley 25/2013, de 27 de julio, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público y que en su artículo 10 establece:
Actuaciones del órgano competente en materia de contabilidad.
Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las
Administraciones Públicas:
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1.- Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto de las facturas pendientes de
reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes.
2.- Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales
hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el
reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido dentro
de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.
En base a lo anteriormente expuesto se ha solicitado a las unidades presupuestarias la
justificación de la falta de tramitación de los reconocimientos de la obligación de las facturas que
han transcurrido más de un mes desde su anotación en el registro de facturas, meses de abril,
mayo y junio de 2019.
Por todo ello, el Pleno de la Corporación, queda enterado del informe del segundo trimestre
de 2019 de las facturas que han transcurrido más de tres meses desde su anotación en el
registro de facturas y no se ha tramitado el correspondiente reconocimiento de la
obligación, con el siguiente detalle:

Ejercicio: 2019

Trimestre:

Segundo

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido más de
tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los
correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación
Facturas o documentos justificativos que al
final del trimestre, hayan transcurrido más de
tres meses desde su anotación en el registro de
facturas y no se hayan tramitado los
correspondientes expedientes de
reconocimiento de la obligación
Gastos corrientes en Bienes y Servicios

Periodo medio
operaciones
pendientes
reconocimiento
(PMOPR)

Pendiente de
reconocimiento
obligación
Número

Importe
total

1.383,31

47

138.306,80

Inversiones reales

143,00

1

2.327,77

Sin desagregar

155,02

113

683.168,27

TOTAL

361,20

161

823.802,84

2.4. DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE
L’AJUNTAMENT, SEGON TRIMESTRE DE 2019.
El artículo 16 de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
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de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuya entrada en vigor (la del citado
artículo) se produjo el 1 de enero de 2013, regula las obligaciones de carácter trimestral que
deben ser remitidas a través de esta Intervención al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre.
La información a remitir se efectúa a través de la plataforma informática del propio
Ministerio y mediante firma electrónica a través de modelos normalizados habilitados al efecto.
Dicho suministro de información correspondiente al segundo trimestre de 2019, ha sido
efectuada por la Intervención municipal, dentro del plazo establecido por la oficina virtual del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Por todo lo expuesto, el Pleno de la Corporación, queda enterado de la remisión realizada
que presenta el siguiente resumen:
1) Datos presupuestarios, referentes a gastos e ingresos corrientes y de capital
actualizados.
2) Remanente de tesorería
3) Calendario, presupuesto de tesorería.
4) Dotación de plantillas y retribuciones
5) Deuda viva y previsión de vencimientos de deuda.
6) Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años.
7) Beneficios fiscales y su impacto en recaudación.
8) Ajustes practicados en el informe de evaluación para relacionar ingresos/gastos con
normas SEC (sistema europeo de cuentas) y resumen del análisis de estabilidad
presupuestaria.
9) Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio.
10) Flujos internos
11) Movimientos de la cuenta 413 “acreedores por operaciones pendientes de aplicar a
presupuesto”.
12) Informe actualizado evaluación-resultado presupuestario.
13) Movimientos de la cuenta “Acreedores por devolución de ingresos indebidos”.
14) Detalle de gastos finalistas financiados con fondos de otras administraciones.
15) Informe actualizado de evaluación de datos generales.
16) Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado.

2.5. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, EXP.. 2019/06
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De conformidad con lo dispuesto en el Art. 60.2 del RD. 500/1990, de 20 de abril, se
propone el reconocimiento de créditos como consecuencia de la realización de gastos que se
derivan de ejercicios anteriores. Dicha imputación no causa perjuicio ni limitación alguna para la
realización de las atenciones del ejercicio 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.
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) y la abstención de los concejales de los grupos municipales
PARTIDO POPULAR (4), 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/2019/10005, por un importe total de 3.870,27 €, que empieza con la
operación ADO nº 920190009051, Tercero: INVERSIONES NARON 2003, S.L.,
Importe: 1.514,09 € y termina con la operación ADO nº 920190010579,
Tercero: RUDOM EXPRESS, S.L. importe: 6,15 €.

2.6. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL
SUPLEMENTS, EXP.: 2.06.2019/045

PRESSUPOST

MUNICIPAL

DE

2019

PER

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.
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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) y la abstención de los concejales de los grupos municipales PARTIDO
POPULAR (4), 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 2.06.2019/045, que se financiará con bajas de otras partidas y con operación
de préstamo, con el siguiente detalle:
Aplicación
presupuestaria
06532 92080 62600

Expresión

Proyecto

ADQ.EQUIPOS INFORMATICOS

2019 4 U32 2

Total suplementos de crédirto
13051 23000 62400

ADQ.
SOCIAL

VEHICULO

BIENESTAR

Importe

Financiación

6.784,70
6.784,70
Rec. Ctes.

2019 4 U51 1

Total financiación con bajas

-6.784,70
-6.784,70

06532 92085 62600

SIST.INFORMATICO SEGURIDAD

2019 2 U32 9

12.000,00

Ptmo. BBVA 18

06532 92085 62600

SIST.INFORMATICO SEGURIDAD

2019 4 U32 6

10.000,00

Rec. Ctes.

Total suplementos de crédirto

22.000,00

06532 92081 62600

ADQ.SISTEMA ALMACENAMIENTO

2018 2 U32 7

-12.000,00

Ptmo. BBVA 18

06532 92081 62600

ADQ.SISTEMA ALMACENAMIENTO

2019 4 U32 4

-10.000,00

Rec. Ctes.

Total financiación con bajas

-22.000,00

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

2.7. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS PRESENTADES CONTRA
L'APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT, AL PRESSUPOST
MUNICIPAL DE 2019, EXPS. 2.05.2019/036 PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS I
1.03.2019/037 PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS, PLE 18-07-2019.
RESULTANDO que en sesión plenaria celebrada el 18 de julio de 2019, se aprobaron
inicialmente expedientes de modificación de crédito al Presupuesto Municipal de 2019, por
suplementos de crédito, n.º 2.05.2019/036 y por créditos extraordinarios, n.º 1.03.2019/037.
La aprobación inicial de los expedientes ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º
137, de 22 de julio de 2019, por plazo de 15 días hábiles, con el fin de que pudieran presentare
reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
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Finalizado el plazo establecido a tal fin (desde el 23 de julio al 12 de agosto de 2019), mediante
certificación expedida por la Secretaría General en 13 de agosto de 2019, se indica que se ha
presentado una reclamación a la aprobación inicial de los expedientes por parte de el Sindicado
SIPOL, C.V., con fecha 5 de agosto de 21019, con n.º de registro de entrada 30083).
Dicha reclamación se basa en la minoración de las siguientes aplicaciones presupuestarias:
- Exp.: 2.05.2019/036, por suplementos de crédito, aplicación presupuestaria
04071.13000.62400 “Adq. Vehículos Policía Local”, por importe de -21-663,96 €, referenciada al
proyecto 2018 2 U71 1.
- Exp. 1.03.2019/037, por créditos extra ordinarios, aplicación presupuestaria
04071.13000.62400 “Adq. Vehículos Policía Local”, por importe de -21.836,04”, referenciada al
proyecto 2 U71 1.
Finaliza el escrito de reclamaciones solicitando la anulación de las modificaciones anteriormente
descritas, manifestando que pertruban e impiden directamente el desarrollo del servicio de la
Policía Local, servicio al que iban destinadas.
CONSIDERANDO que según establece el art. 177 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladoras de las Haciendas Locales, en la
aprobación de los expedientes de modificación de crédito por créditos extraordinarios y
suplementos de créditos, en su punto 2 inidica “El expediente, que habrá de ser informado
previamente por la Intervención, se someterá a la aprobación del Pleno de la corporación, con
sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos. Serán, asimismo de aplicación,
las normas sobre información, reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el
art. 169 de esta Ley.
CONSIDERANDO el art. 170 de dicha R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo “Reclamación
administrativa: legitimación y causas.
1.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo, del art. 169, tendrán la
condición de interesados:
a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.
b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de
la entidad local.
c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindica tos, asociaciones y demás
entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y
vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.
2.- Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites
establecidos en esta Ley.
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a
la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o
bien de estos respecto a las necesidades para la que está previsto.”.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13067433157733260061 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

Referència: 16075/2019

CONSIDERANDO que el informe de la Intervención Municipal, de fecha 20 de agosto de 2019,
en el que se indica que en el Sindicato SIPOL, C.V. cumple con los requisitos para poder
presentar esta reclamación, pero que los motivos de la misma quedan fuera de los establecidos
en el artículo 170.2 del r R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; proponiendo su
DESESTIMACIÓN.
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), el voto en contra de los concejales de los grupos municipales PARTIDO
POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2) y VOX (1), y la abstención de los concejales de los
grupos municipales CIUDADANOS (2), PODEM (2) y GUANYAR ALCOI (2), adopta los
siguientes acuerdos:
Primero.- Desestimar de la reclamación presentada en 5 de agosto de 2019 por el Sindicato
SIPOL, C.V. al no encontrarse la misma en ninguno de los casos previstos en el art. 177 del R.D.
Leg. 2/2004, de 5 de marzo.
Segundo.- Aprobar definitivamente los expedientes de modificación de crédito al Presupuesto
Municipal de 2019, por suplementos de créditos n.º 2.05.2019/036 y por créditos extraordinarios,
n.º 1.03.2019/037. Continuando con la tramitación de los mismos, debiendo publicarse en el
Boletín Oficial de la Provincia el resumen por capítulos.
Trercero.- Dar traslado de la presente resolución al Sindicado SIPOL, C.V. y al Departamento de
Presupuestos y Contabilidad.
3.
PERSONAL
3.1. Recurso de reposición interpuesto en fecha 9 de julio de 2019 por Sandra Obiol
Francés, actuando como Concejal Portavoz del Grupo Municipal “Guanyar Alcoi”,
contra el Acuerdo Plenario de fecha 19 de junio de 2019 en el que se decidió aprobar
la propuesta de la Alcaldía Presidencia respecto a la distribución de los
nombramientos del personal eventual.
Visto el escrito de Dª Sandra Obiol Francés, en calidad de Concejal del Ayuntamiento de Alcoy y
Portavoz del Grupo Municipal “Guanyar Alcoi”, donde manifiesta que: “Solicito al Ayuntamiento
de Alcoy tenga por presentado este escrito, por realizadas las manifestaciones que contiene, por
interpuesto Recurso de Reposición contra el Acuerdo del Pleno de fecha 19 de junio de 2019,
adoptado en el Punto 6 del Orden del Día, revocándolo y dictando en su lugar una resolución
conforme a derecho que recoja una distribución igualitaria del personal eventual acorde con la
representación de cada grupo municipal, sin que se produzca discriminación entre los grupos
que han obtenido la misma representación, reconociendo el derecho del Grupo Municipal de
“Guanyar Alcoi” a tener un Secretario de grupo, con el reajuste económico que corresponda.”
Visto el siguiente informe del Departamento de Personal, donde propone que por quien
corresponda, se acuerde DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto en fecha 9 de julio
de 2019 por Dña. Sandra Obiol Francés en representación del Grupo Municipal “Guanyar” Alcoi,
contra el Acuerdo Plenario de fecha 19 de junio de 2019 en el que se acordó la distribución del
personal eventual, según el siguiente y literal:
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“Visto el escrito de Dª Sandra Obiol Francés, en representación del Grupo Municipal Guanyar Alcoi,
donde interpone Recurso de Reposición contra el Acuerdo del Pleno de fecha 19 de junio de 2019,
adoptado en el Punto 6 del Orden del Día, revocándolo y dictando en su lugar una resolución
conforme a derecho que recoja una distribución igualitaria del personal eventual acorde con la
representación de cada grupo municipal, sin que se produzca discriminación entre los grupos que
han obtenido la misma representación, reconociendo el derecho del Grupo Municipal de “Guanyar
Alcoi” a tener un Secretario de grupo, con el reajuste económico que corresponda.
En concreto, la Concejal recurrente impugna la distribución del personal eventual (personal de
confianza y asesoramiento especial) entre los grupos municipales, argumentando al efecto que la
misma es discriminatoria y no ajustada a Derecho, habida cuenta de que, según su criterio, dos grupo
municipales con el mismo número de concejales que “Guanyar Alcoi”, en concreto los grupos de
“Ciudadanos” y “Compromís”, sí les ha sido asignado una persona de apoyo (secretaría de grupo)
con dicha condición, y sin embargo tanto su Grupo como el Grupo Municipal de “Podem” han
quedado al margen y sin ninguna adscripción en tal sentido.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Para resolver adecuadamente este recurso de reposición debemos partir de dos premisas:
En primer lugar, hay que significar que el personal eventual, según lo dispuesto en el artículo 12 del
EBEP (RDL 5/2015) y 104 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, “es aquel que en virtud de
nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como
de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios
consignados para este fin”.
Y por otro lado, también es importante dejar constancia de que el número de personal eventual en
una entidad local no es ilimitado, sino que el mismo debe ajustarse a la escala prevista en el artículo
104 ter de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local.
Ello significa que para el Ayuntamiento de Alcoi el número máximo de nombramientos de personal
eventual no puede exceder de doce, dado que los concejales electos son veinticinco.
En la propuesta de Alcaldía la distribución de estos nombramientos de personal eventual fue la
siguiente: nueve asesores incluida la secretaría de la propia Alcaldía para el equipo de gobierno
(“Grupo Socialista”), y los tres restantes, uno para cada grupo municipal con mayor porcentaje de
votos. Así, resultaron beneficiarios con un nombramiento de personal eventual de apoyo, los grupos
municipales de “Partido Popular” (16,34 % de los votos), “Compromís” (8,78 % de los votos) y
“Ciudadanos” (8,49 % de los votos).
Cierto es que, aún teniendo menor número de votos, los concejales de las formaciones políticas
“Podem” y “Guanyar Alcoi” tienen los mismos concejales que “Compromís” y “Ciudadanos”, esto es,
dos concejales.
Evidentemente, una vez la Alcaldía había decidido el número de personal eventual que adscribía al
equipo de gobierno (9), el hecho de que solo restaran tres nombramientos posibles para el resto de
grupos obligaba a establecer un criterio de reparto que no podía ser el del número de concejales,
pues hay un grupo municipal (PP) con cuatro concejales, cuatro grupos (CS, Compromís, Guanyar
Alcoi i Podem) con dos concejales y un grupo (Vox) con un único concejal .
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Por tanto, el criterio del número de votos se revela como válido sin que pueda ser discriminatorio en
modo alguno, pues no había posibilidad de asignar un personal eventual para cada grupo de los que
tenían dos concejales.
Si repasamos la doctrina jurisprudencial existente sobre este tipo de conflictos hay que realizar un
ejercicio de ponderación y prudencia, pues hasta diciembre de 2013 la legislación de régimen local
no limitaba el número de nombramientos personal eventual, de tal suerte que, en principio, podían
efectuarse los nombramientos de esta naturaleza que se tuviera por conveniente.
Por ello, con la lógica de la legislación anterior probablemente no habría un obstáculo para atender la
reclamación de “Guanyar Alcoi”, pero ya no estamos en ese contexto jurídico y estos nombramientos
están restringidos por el legislador, lo que a la postre obliga a establecer criterios de reparto que
tengan en cuenta esta circunstancia claramente limitativa.
Debemos tomar en consideración que no existe ninguna norma en el ordenamiento jurídico aplicable,
ni externa ni interna al Ayuntamiento de Alcoi, que fije la obligación de que todo grupo municipal
cuente al menos con un personal de apoyo (eventual), sino que cualquier medio, material o personal,
se establece en congruencia con las posibilidades funcionales y jurídicas de la entidad local. De este
modo no puede hablarse en ningún caso de la existencia de derechos concretos en esta materia.
Cabe insistir en que cuando los recursos son limitados el hecho de efectuar un reparto conforme al
número de votos y excluir a aquellos con menor porcentaje, se erige en una solución, cuando menos,
razonable.
Al hilo de la reflexión expuesta resulta interesante invocar la sentencia del Tribunal Supremo, Sala
Tercera, de fecha 21 de enero de 2002 RJ 2002/2049, la cual refiere el siguiente razonamiento:
“El derecho a participar en los asuntos públicos y el derecho a acceder en condiciones de igualdad a
las funciones y cargos públicos, derechos consagrados en el artículo 23, apartados 1 y 2, de la
Constitución, que están a este respecto íntimamente ligados, incluyen el derecho al desempeño de
las funciones o cargos públicos de acuerdo con lo previsto en la ley. Pero este derecho
fundamental, como expresa el último inciso del artículo 23.2, es un derecho de configuración
legal, correspondiendo, por tanto, a la ley el ordenar los derechos y facultades que
corresponden a los distintos cargos y funciones públicas, delimitando así el ámbito del
derecho fundamental, dentro siempre del respeto a su contenido esencial, como de una
manera reiterada ha declarado el Tribunal Constitucional.
Pues bien, el artículo 27 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre ( RCL 1986, 3812 y
RCL 1987, 76) , sólo exige que los diversos Grupos Políticos dispongan de un despacho o local para
reunirse de manera independiente y recibir visitas de los ciudadanos, así como de una infraestructura
mínima de medios materiales y personales, siempre en la medida de las posibilidades funcionales de
la organización administrativa de la Entidad Local.
El precepto reglamentario no obliga a los Ayuntamientos a proporcionar a cada Grupo Político
un secretario administrativo ni, por tanto, a pagar una subvención para el mantenimiento de
este cargo, como ha razonado la sentencia de instancia, con cita de la sentencia de esta Sala
de 14 de octubre de 1997, cita que consideramos acertada.
No existe en el caso examinado posposición alguna de un Reglamento de Régimen Interior del
Ayuntamiento de Fuengirola, ya que el acuerdo del Pleno de 20 de junio de 1991 quedó revocado por
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un segundo acuerdo plenario de 28 de junio de 1995 (fundamento de derecho segundo de la
sentencia de instancia) ni puede hablarse de costumbre cuando el pago de la subvención surgió de
una resolución municipal expresa, revocada después.
En consecuencia, no apreciamos que la denegación presunta del pago de la subvención solicitada,
objeto del recurso contencioso-administrativo, haya incurrido en infracción del artículo 23 de la
Constitución.”
A modo de corolario es conveniente insistir en que en la forma en que se ha concebido el reparto del
personal eventual resulta patente que no ha existido nada que haga pensar en una decisión
caprichosa tendente a perjudicar a los tres grupos municipales que no han tenido asignación. Lo
relevante a estos efectos es tomar conciencia de que había que distribuir tres nombramientos entre
los restantes grupos políticos, lo cual conducía a adoptar una decisión lo más objetiva posible, porque
no había posibilidad real de un nombramiento para cada grupo de los que conforman la oposición. Y
acudir al criterio del porcentaje de votos es, sin duda, ecuánime.
Todo ello nos lleva a concluir que el recurso de reposición debe ser desestimado; y ello por entender
que no existe una posibilidad legal de ampliar el número de nombramientos de personal eventual, lo
que determina la posibilidad de que haya grupos municipales en el Consistorio que no puedan tener
una adscripción de este tipo de personal.
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero. - DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto en fecha 9 de julio de 2019 por Dña.
Sandra Obiol Francés en representación del Grupo Municipal “Guanyar” Alcoi, contra el Acuerdo
Plenario de fecha 19 de junio de 2019 en el que se acordó la distribución del personal eventual.
Segundo. - Notificar el presente Acuerdo a la interesada significando los recursos que proceden
contra la misma.”

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), el voto en contra de los concejales del Grupo Municipal GUANYAR ALCOI (2)
y la abstención de los concejales de los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4),
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2) y VOX (1), adopta los siguientes
acuerdos:
Primero.- DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto en fecha 9 de julio de 2019 por Dña.
Sandra Obiol Francés en representación del Grupo Municipal “Guanyar” Alcoi, contra el Acuerdo
Plenario de fecha 19 de junio de 2019 en el que se acordó la distribución del personal eventual.

Segundo.- Notificar el presente Acuerdo a la interesada significando los recursos que proceden
contra la misma.
Sra. Obiol: Bon dia, «Tenemos catorce diputados, los mismos que el Partido Popular, y por eso
planteamos una proporción justa entre los grupos políticos que tenemos el mismo número de
diputados». Són paraules pronunciades per Toni Francés a finals de juliol d’aquest mateix any.
No com a alcalde, sinó com a diputat provincial. Veig que el diputat Francés fa seues paraules
molt paregudes a les que jo pronunciava en el plenari de juny, per tant no dec estar tan
equivocada. En aquest plenari es va negar la possibilitat que grups polítics presents a la
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Corporació Municipal, amb el mateix nombre de representants, tingueren el mateix nombre de
personal de suport. Poder treballar amb igualtat de condicions que la resta, en definitiva. És tan
senzill com això.
A això, que defensava en la Diputació l’alcalde Francés i el seu grup, es van negar; però també
és cert que no va eixir avant per l’abstenció de grups polítics. Amb aquest recurs, que nosaltres
vam presentar al seu moment, i que ara torna a passar pel plenari desestimat, el que nosaltres
pretenem és denunciar una situació del tot injusta, i que aquesta injustícia siga rectificada. I no
ens serveixen els discursos als quals ens estan acostumant tant el Govern del Partit Socialista,
que això és segons la manera com es mire. No, els fets són els fets. I el relativisme moral,
només comporta enfortir els poderosos.
I al mateix temps, volem reivindicar una altra manera de fer política. Una política en què no es
facen servir els recursos públics, els recursos col·lectius, en beneficiar interessos privats, en
aquest cas, de partit. Ni que s’utilitzen per menysprear els adversaris polítics, com entenem que
s’està fent des del Govern. Per això, encara estem a temps, us demane companyes i companys
de la Corporació que repenseu el vostre vot a aquesta desestimació, perquè les injustícies no es
resolen amb tebiesa. Gràcies.
Sr. Alcalde: Anava a contestar el regidor de Personal, però contestaré jo per al·lusions directes
i, sobretot per explicar que la meua postura és la mateixa ací que en la Diputació, i el que jo he
defensat en la Diputació com a portaveu del Grup Socialista és que hi haguera una
proporcionalitat en l’assignació de vots. No és la mateixa situació la de vosté ací que la del Partit
Socialista en la Diputació, on el Partit Socialista ha guanyat les eleccions en la província
d’Alacant. On el Partit Socialista és el grup majoritari en la Cambra de la Diputació d’Alacant, i
ací vosté és la penúltima força política, amb tots els respectes i amb tot l’afecte li ho dic.
La Diputació d’Alacant, amb l’acord entre Ciudadanos i el Partit Popular, destina l’11% dels
recursos que té a l’oposició, l’11%. L’Ajuntament d’Alcoi, el 25% dels recursos que tenim en
assessors el destina a l’oposició. Per tant, no és comparable el criteri utilitzat pel Partit Popular i
per Ciudadanos amb el que ha utilitzat el Partit Socialista a l’Ajuntament d’Alcoi. A més, vosté
sap que els recursos són limitats, i ací, el que s’ha aplicat és un criteri objectiu per a assignar
eixos recursos limitats que hi ha. I, davant d’una situació inèdita a l’Ajuntament d’Alcoi tant en
nombre de grups polítics com en un empat en regidors per part de quatre grups polítics, i la
impossibilitat de dotar a tots els grups d’un assessor, el que s’ha seguit és un criteri objectiu. I
l’informe que hui passa en este punt diu que s’ajusta a la legalitat, i que és un criteri objectiu, que
pot agradar-li o no. I no és relativitat moral, és aplicar criteris que siguen clars, que siguen
defensables i que es puguen explicar.
Què ha fet Ciudadanos i Partit Popular a la Diputació? Com a grup polític, el Partit Popular té sis
assessors a la Diputació d’Alacant. Com a grup polític Ciudadanos, que té tres diputats, té tres
assessors, independentment dels que tinga com a Govern, independentment dels que tinga com
a Govern. Com a grup polític. Assignats al grup polític tenen sis el Partit Popular i tres
Ciudadanos, amb tres diputats. I el Partit Socialista, sent la força més votada, són tres assessors
els que tenim. I per això, jo allí he denunciat que no és just perquè com a grup polític han de
tindre una proporció a l’hora d’assignar el nombre d’assessors. Com a grup polític, en
l’Ajuntament d’Alcoi, el Grup Socialista té un assessor. Igual que té el Partit Popular, que té
Compromís i que té Ciudadanos. Per tant, no hi ha en eixe criteri, que és la dotació als grups
polítics, una desproporció ni un criteri injust.
Sí, té una segona intervenció, sí. No, no, s’intervinc jo, ja no intervé ell.
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13067433157733260061 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

Referència: 16075/2019

Sra. Obiol: Gràcies per l’explicació, però va per davant que a nosaltres ens sembla totalment
injusta la seua situació en la Diputació; però, la lògica és la mateixa. Demanem una
proporcionalitat justa. Vosté mateix ho ha dit, el 25% dels recursos de la Corporació, de
l’Ajuntament, va a l’oposició. Per tant, el 75% va a vostés quan només tenen el 48% dels vots.
Per tant, una proporcionalitat justa no és, no és coherent. Nosaltres el què demanem és igualtat
de condicions en els representants polítics. Ja ho hem dit moltes vegades, no cal tornar-ho a
repetir; però sí que pensem que és injust i que la lògica..., tant el que ha passat en la Diputació,
que nosaltres hem dit que és injust, vos ho diem ací, mantenim que és injust. La lògica és la
mateixa, és utilitzar recursos públics, recursos de tots, amb un criteri que diu vosté que és
objectiu, però que l’ha posat vosté. En termes de repartiment de recursos, totalment desigual als
grups polítics que tenim la mateixa representació.
Sr. Alcalde: Jo entenc que no estiga d’acord amb el criteri que s’ha seguit, i és comprensible;
però el més important hui és que el criteri que s’ha seguit, i d’acord amb els informes tècnics,
s’ajusta a la legalitat. És un criteri clar, que es pot explicar, que és raonable; encara que no
compartit. Per tant, nosaltres mantenim el sentit del vot per a mantindre la decisió que es va
prendre per una àmplia majoria en esta Corporació.

4.
GOVERN MUNICIPAL
4.1. MODIFICACIÓ REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS
En la sesión extraordinaria del pleno de 5 de julio de 2019, se acordó designar a los
representantes de este Ayuntamiento en los órganos colegiados en que debe estar representada
la Corporación.
Vista la propuesta realizada por el portavoz del grupo municipal PODEM, de fecha 19-07-2019,
en la que se propone un cambio de sus representantes en el Consejo Agrario Municipal de
Alcoy, en la Comisión de Seguimiento de la Concesión de la Gestión Indirecta del Servicio de
Abastecimiento de Agua Potable, en el Consell de Benestar Social y en el Consell de Cultura
d’Alcoi, así como la propuesta de la Alcaldía y el dictamen favorable de la Comisión Informativa
de Gobernación y Régimen Interno, y con el fin de actualizar la representación de la Corporación
en los citados órganos colegiados, el Pleno de la Corporación, 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),
adopta los siguientes acuerdos:
PRIMERO.colegiados:

Designar a los representantes de este Ayuntamiento en los siguientes órganos

CONSEJO AGRARIO MUNICIPAL DE ALCOY
Representante Suplente: AARÓN FERRÁNDIZ SANTAMARIA
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA CONCESIÓN DE LA GESTIÓN INDIRECTA DEL
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Concejal Representante Titular: AARÓN FERRÁNDIZ SANTAMARIA
Concejal Representante Suplente: CRISTIAN SANTIAGO DE JESÚS.
CONSELL DE BENESTAR SOCIAL
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Representante Titular: AARÓN FERRÁNDIZ SANTAMARIA
Representante Suplente: CRISTIAN SANTIAGO DE JESÚS
CONSELL DE CULTURA D’ALCOI
Representante Titular: AARÓN FERRÁNDIZ SANTAMARIA
Representante Suplente: CRISTIAN SANTIAGO DE JESÚS
Se mantienen el resto de delegaciones realizadas según el acuerdo plenario de 5-07-2019.
SEGUNDO.-

Notificar este acuerdo a los Concejales y a los organismos colegiados afectados.

4.2. Donar compte de la incorporació d’un regidor al Grup Municipal “PODEM”.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta al Pleno de la
incorporación del concejal AARÓN FERRÁNDIZ SANTAMARIA al Grupo Municipal “PODEM”.
Los señores asistentes quedan enterados.

4.3. Donar compte del canvi de portaveus del Grup Municipal PODEM
Es dona compte al Ple de l’escrit presentat pel Grup Municipal PODEM, de 19 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

Portaveu suplent:

AARÓN FERRÁNDIZ SANTAMARIA

El Ple queda assabentat.
4.4. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia des de la número 2846 fins a la
número 3599 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 11 de julio de 2019, núm. 2846, al 29 de agosto de 2019, núm. 3599.

El Pleno de la Corporación queda enterado.
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4.5. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia en matèria de: composició comissions
informatives permanents
Se da cuenta al Pleno de la Corporación de las siguientes Resoluciones:
Decreto número 3244/2019, de 1 de agosto de 2019
Decreto número 3282/2019, de 2 de agosto de 2019

Decreto número 3244/2019, de 1 de agosto de 2019, del siguiente tenor literal:
“Asunto: Modificación composición Comisiones Informativas Municipales.
De conformidad con el acuerdo plenario de 19 de junio de 2019 sobre creación y composición de
las Comisiones Informativas Permanentes, y resultando que con fecha 19 de julio de 2019, el
Portavoz del Grupo Municipal PODEM propone un cambio en la representación de su grupo en
las Comisiones Informativas Permanentes, motivado por la renuncia al cargo de concejal de la
Sra. Naiara Davó Bernabeu.
Visto el informe de la Secretaria General de 18-06-2019.
Esta Alcaldía, RESUELVE:
Primero.- Designar a los miembros propuestos por el Portavoz del Grupo Municipal PODEM,
como miembros de las Comisiones Informativas Municipales que a continuación se indican:
COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LAS PERSONAS
Representantes de Grupo Municipal PODEM:
AARÓN FERRÁNDIZ SANTAMARIA
COMISIÓN INFORMATIVA DE GOBERNACIÓN Y RÉGIMEN INTERNO
Representantes de Grupo Municipal PODEM:
CRISTIAN SANTIAGO DE JESUS
COMISIÓN INFORMATIVA DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
Representantes de Grupo Municipal PODEM:
CRISTIAN SANTIAGO DE JESUS
COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS SOCIOSANITARIOS
Representantes de Grupo Municipal PODEM:
AARÓN FERRÁNDIZ SANTAMARIA
COMISIÓN INFORMATIVA DE PATRIMONIO, OBRAS Y SERVICIOS
Representantes de Grupo Municipal PODEM:
CRISTIAN SANTIAGO DE JESUS
COMISIÓN INFORMATIVA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y CIUDAD INTELIGENTE
Representantes de Grupo Municipal PODEM:
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AARÓN FERRÁNDIZ SANTAMARIA
Segundo.- Comunicar esta resolución a los interesados y dar cuenta al Pleno en la próxima
sesión.”

Decreto número 3282/2019, de 2 de agosto de 2019, del siguiente tenor literal:
“Asunto: Modificación de miembros de la Corporación en la Comisión de Becas de
Prácticas y en el Consell Econòmic i Social de la Ciutat d’Alcoi.
Por Resolución de Alcaldía de 04-07-2019 y núm. 2745/2019, se designó a los miembros de la
Corporación en la Comisión de Becas de Prácticas y en el Consell Econòmic i Social de la Ciutat
d’Alcoi (CES), entre otros.
Con fecha 19 de julio de 2019, el Portavoz del Grupo Municipal PODEM propone una
modificación de los representantes de su grupo en los siguientes órganos colegiados:
ORGANISMOS
COMISIÓN DE BECAS DE PRÁCTICAS

CONCEJALES
Vocal Representante Suplente GM Podem: AARÓN
FERRÁNDIZ SANTAMARIA
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LA Representante Suplente GM Podem: AARÓN FERRÁNDIZ
CIUTAT D’ALCOI
SANTAMARIA
Visto el informe de la Secretaria General de fecha 30-07-2019.
Esta Alcaldía, RESUELVE:
PRIMERO: Designar a los miembros de la Corporación que se indican a continuación,
propuestos por el Portavoz del Grupo Político Municipal PODEM como miembros de los
siguientes órganos colegiados:
ORGANISMOS
COMISIÓN DE BECAS DE PRÁCTICAS

CONCEJALES
Vocal Representante Suplente GM Podem: AARÓN
FERRÁNDIZ SANTAMARIA
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LA Representante Suplente GM Podem: AARÓN FERRÁNDIZ
CIUTAT D’ALCOI
SANTAMARIA
Se mantienen el resto de delegaciones realizadas en dicho órgano según el decreto núm.
2745/2019, de 4 de julio de 2019.
SEGUNDO: Dar cuenta de esta resolución en la primera sesión plenaria que tenga lugar, y
publicar su texto en el Boletín Oficial de la Provincia.
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TERCERO: Notificar este acuerdo a los Concejales y a la Comisión de Becas de Prácticas y al
Consell Econòmic i Social de la Ciutat d’Alcoi.”
Los señores asistentes quedan enterados.

4.6. GM Compromís – Moció Revisió Excepcions IBI
Llig la moció el Sr. Ivorra, portaveu del Grup Municipal COMPROMÍS ALCOI.
"Los hombres de Iglesia son ciudadanos, y tienen que cumplir con todo su derecho de
ciudadano. Hay cosas dedicadas al culto, hay propiedades dedicadas al fin social. Todo lo que
no sea culto o bien común, hay que pagar impuestos", aquestes són les paraules del Papa
Francisco el passat mes de març a l’entrevista que va oferir al programa televisiu Salvados de La
Sexta.
Malgrat les declaracions del Papa Francisco, tant l'església com la resta de confessions estan
exemptes del pagament de determinats impostos com l’IBI o l’ICIO, entre d’altres, en virtut de
l’acord de l’any 1979 entre el Govern i Santa Seu i la llei d'entitats sense finalitats lucratives.
Diferents ajuntaments del país, com el de València, han començat a girar els primers rebuts de
l’esmentat tribut a organitzacions religioses amb immobles que desenvolupen activitats
econòmiques amb ànim de lucre i que a més a més representen una competència amb altres
entitats.
La Regidoria d'Hisenda de l’ajuntament de València, dirigida pel socialista Ramón Vilar va
justificar la decisió de començar a cobrar l'IBI en aquest tipus d'immobles en què, segons
diverses sentències de la Unió Europea, l'exempció de tributs a activitats econòmiques lucratives
sotmeses al mercat de la lliure competència podria considerar-se una ajuda il·legal i a més, va
recordar que una sentència obligava recentment a un col·legi religiós de Madrid a pagar l'Impost
d'Instal·lacions Construccions i Obres (ICIO). (fallada del Jutjat contenciós administratiu número
4 de Madrid confirma la sentència dictada prèviament, el 27 de juny de 2017, pel Tribunal de
Justícia de la Unió Europea).
El Jutjat Contenciós-Administratiu considerava que la congregació religiosa desenvolupava
activitats econòmiques subjectes a les normes comunitàries sobre competència i, per tant
desestimava el seu recurs, confirmant la resolució de l'Ajuntament de Getafe per la qual requeria
el cobrament de l’ICIO.
És per això que des de Compromís fem la següent moció:
Sol·licitem:
1) Que l’Ajuntament d’Alcoi realitze un cens dels bens immobles rústics i urbans que estan
censats i registrats a nom de les confessions religioses, entitats afins i altres entitats exemptes.
2) Que l’Ajuntament d’Alcoi analitze els immobles en els que es desenvolupen activitats
econòmiques i estudie la idoneïtat en cada cas amb la finalitat d’eliminar les exempcions de
l’Impost de Bens Immobles i/o d’altres.
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3) Que l’Ajuntament d’Alcoi es comprometa a eliminar les exempcions fiscals als immobles on es
desenvolupen activitats econòmiques per part de les confessions religioses, entitats afins i altres
entitats exemptes, a partir de l’any 2020.»
Sr. Abad: El régimen fiscal de las Instituciones de la Iglesia Católica en España deriva, en
primera instancia, del Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español para Asuntos
Económicos suscrito el 3 de enero de 1979. Un acuerdo en el marco de la Constitución
Española, con rango de tratado internacional. Dicho acuerdo prevé una serie de beneficios
fiscales en sus artículos 3º y 4º para una lista cerrada de entidades de la Iglesia
(fundamentalmente Conferencia Episcopal, Diócesis, Parroquias y Órdenes y Congregaciones
religiosas). Para el resto, remite a la legislación general de entidades no lucrativas. Desde 1979
hasta hoy, este régimen fiscal ha tenido variaciones motivadas por las distintas modificaciones
tributarias de nuestro país.
En el campo de las entidades no lucrativas, en 1994 se aprueba La ley 30/1994 de fundaciones y
de participación privada en actividades de interés general, una norma que establecía estímulos
fiscales para favorecer la participación de la iniciativa privada en aquellas actividades que
benefician a colectividades genéricas de ciudadanos y que, en consecuencia, ahorran esfuerzos
económicos a la administración. Las entidades de la Iglesia quedaron aquí incluidas por
asimilación.
No obstante, la modificación más importante se produce en diciembre de 2002 cuando se aprobó
en España la denominada Ley de mecenazgo (ley 49/2002, de 23 de diciembre de régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo). Esta norma, en
su Título II, establece el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, régimen al que se
incorpora no solo la Iglesia Católica sino también el conjunto de Iglesias, confesiones y
comunidades religiosas que tienen suscritos convenios de colaboración con el Estado Español
(es decir, Iglesias Evangélicas, comunidades Israelitas y Comisión Islámica), su Régimen Fiscal
se aplica, de idéntica manera a Fundaciones, Asociaciones de utilidad Pública, ONG´s de ayuda
al desarrollo y Federaciones Deportivas, entre otros.
Las instituciones eclesiásticas realizan una importantísima labor a favor de la sociedad,
atendiendo demandas de los ciudadanos y con ellos devolviendo con mucho el esfuerzo fiscal
realizado. Es, sin duda, una inversión social muy rentable.
La actividad educativa es muy relevante. En el ámbito no universitario, hay 2.587 centros
Católicos que emplean a 103.569 personas , para atender a un total de 1.497.111 alumnos. Solo
la red de colegios concertados ahorran a las administraciones públicas 3.324 millones de euros,
por la diferencia de coste entre una plaza en centro concertado y una en centro público, tomando
como base los datos del Ministerio.
En este mismo campo hay que destacar la labor realizada por los 25.660 profesores que
imparten clase de religión católica a los 3,5 millones de alumnos inscritos voluntariamente en la
misma, 15 universidades católicas, pontificias o de inspiración cristiana en las que se forman
89.547 estudiantes.
En el ámbito cultural, un amplio patrimonio, huella de más de 20 siglos de fe, que desarrolla la
cultura y repercute en toda la sociedad en términos culturales y económicos. El impacto de los
bienes de interés cultural y de las fiestas religiosas equivale a más del 3% del PIB en España.
2,3 millones de personas atendidas en centros para mitigar la pobreza.
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121.000 personas orientadas en la búsqueda de empleo.
74.000 personas mayores, enfermes crónicos y discapacitados atendidos.
120.000 inmigrantes han recibido ayuda.
62.000 niños y jóvenes en centros de atención.
20.700 mujeres acompañadas y ayudadas en centros para la promoción de la mujer y atención
de víctimas de violencia.
1.523.727 personas en exclusión social atendidas.
Por esto nos oponemos, por la gran labor que realiza la iglesia Católica en todos los ámbitos de
la sociedad.
Sra. Obiol: Bé, nosaltres no podem estar més d’acord amb el que proposa Compromís. De fet,
ho hem proposat en altres ocasions, i estem molt contents que aquest nou grup municipal
reconsidere decisions passades. Les pràctiques religioses, sobretot en el cas de l’Estat
Espanyol, que només privilegia una confessió de les moltíssimes que professen els seus
ciutadans, creiem que no haurien de relacionar-se amb les pràctiques de l’administració pública.
I, per tant, creiem que han de respondre com la resta d’entitats a les obligacions, a les seues
obligacions tributàries. Més encara, com exposeu, generen benefici econòmic.
Però, som una miqueta més ambiciosos i, pot ser en el futur immediat esperem..., pensem que
caldria anar més enllà, i poder també deixar de relacionar absolutament l’adhesió de l’Estat, de la
cosa pública, amb la religió. I deixar d’anar, per exemple, com a representant públic als actes
religiosos. Gràcies.
Sr. Santiago: Bon dia a tot el món. Podem donarà suport a la moció. Una moció que ja va ser
presentada. Una moció semblant que ja va ser presentada per Esquerra Unida en 2012.
Perquè, tenim clar: que hem d’acabar amb les exempcions fiscals de l’església catòlica i d’altres
confessions també; que hem d’acabar amb aquesta situació que, des de Podem, entenem que
és anòmala i privilegiada.
Perquè, com sabeu, l’església catòlica, hui en dia és la segona propietària de l’Estat amb més de
110.000 propietats en total, segons Europa Laica.
Perquè no tenim cap dubte que l’església ha de pagar impostos per tot el que no siga culte o
destinat al bé comú, com bé diu Compromís en l’exposició de motius, ha de pagar pels immobles
que desenvolupen activitats econòmiques amb ànim de lucre, perquè entenem que és de sentit
comú.
Perquè els impostos han de ser justos i clars, i l’església ha de complir amb la llei i pagar. Pagar
l’IBI dels immobles que no estiguen vinculats al culte, com he dit abans, i garantir així un
repartiment equitatiu de la riquesa. Com dirien els catòlics, «como Dios Manda».
Perquè entenem que no és just que la gent pague l’IBI o l’IRPF, i que l’església no ho faça.
Perquè cal recordar que l’Església Catòlica ja rep uns 12.000 milions d’euros aproximadament
per part de l’Estat Espanyol en aportacions de forma directa o indirecta, o el que és el mateix,
que cada persona de l’Estat Espanyol aporta, siga catòlica o no, uns 240 euros a l’any.
Per tot això, com he dit al principi, donarem suport a la moció de Compromís.
Sra. Rosa García: Gracias señor alcalde, bienvenidos a todos.
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Bueno, el Grupo Compromís trae hoy al Pleno una moción recurrente. Recurrente en cuanto al
tiempo, ya que lleva años como propuesta política, y también recurrente en cuanto a partidos,
porque la han presentado partidos de distinto signo. Desde Izquierda Unida, como recordaba la
compañera Sandra, hasta el Partido Socialista, y ahora Compromís. Incluso en el año 2012 hubo
en España una minirevuelta local y varios alcaldes de todos los signos políticos que existían
entonces, también del Partido Popular, solicitaron en plena crisis poder cobrar el IBI y otras tasas
a la Iglesia. Quiero decir con esto, que no es una materia que nos pille por sorpresa, más bien es
un asunto ampliamente reflexionado. Lo que es cierto es que los temas de la Iglesia movilizan
conciencias, y racionalizar todo eso no es fácil. Los tiempos cambian; la prueba de ello son las
declaraciones del propio papa que vienen al principio de la moción. Pero no olvidemos tampoco
otras declaraciones, no menos importantes, que expresan una idea que comparte mucha gente,
incluida yo misma, y que hicieron los obispos. Si no lo hacen también con el resto del sector no
lucrativo, sería profundamente injusto. Quiero decir, que para ser justos, su moción, señor Ivorra,
debería incluir en el apartado «altres entitats» a partidos políticos, a fundaciones, a sindicatos y a
una extensisima relación de exentos.
Y tengo dudas acerca de si Ciudadanos hubiera presentado una enmienda en estos términos,
algunos grupos de este consistorio alcoyano lo hubieran aprobado.
De todos modos, la postura de Ciudadanos frente a la moción de Compromís en principio es
favorable. Y no creo que tengamos ningún problema en apoyarla en la medida en que su primer
punto únicamente pide que se realice un censo para poder computar cuál es el número de
inmuebles que estarían obligados a pagar ese importe, que seguro no crea ningún problema, y
deja al criterio del Ayuntamiento que se estudie la idoneidad o no de la exención del impuesto en
cada caso. Este matiz me parece esencial, porque se puede dar la circunstancia, que seguro
que lo hace, de que los beneficios de las actividades económicas de los inmuebles de los que
hablamos redundan en servicios a la sociedad. Por lo cual, desde Ciudadanos creemos que los
ayuntamientos deberían mantener alguna prebenda fiscal en esos casos.
Con el tercer punto, si tengo una duda que seguro me podrá aclarar el señor Ivorra. Entiendo
que la solicitud de que el ayuntamiento se comprometa a eliminar dichas exenciones a partir del
2020, lleva implícito el punto anterior. Es decir, una vez estudiada la idoneidad de cada caso.
Espero pues, que se aclare este punto. Muchas gracias.
Sra. Lirio García: Sí, muchas gracias señor alcalde.
La exención del IBI no es un privilegio de la Iglesia. La exención fiscal de la que se beneficia la
Iglesia, repito, no es un privilegio sino un derecho perfecta y legítimamente regulado, tanto por el
derecho concordatario, como ya ha dicho David, actualizado en los acuerdos de 1979 Santa
Sede y Gobierno, como por el Derecho Civil, actualizado en la llamada Ley de Mecenazgo.
Normas a las que los ayuntamientos están tan sometidos como la Iglesia. Las administraciones
locales carecen de facultades jurídicas para alterar el régimen actual de exención fiscal de l’IBI
de la Iglesia. Y cualquier acuerdo municipal en este sentido sería nulo de pleno derecho.
La Ley de Mecenazgo establece las condiciones comunes que dan derecho a la exención. La
Iglesia cumple sobradamente estas condiciones. Ante cualquier acusación de privilegio, la Iglesia
puede responder que la Ley de Mecenazgo no se hizo para ella, pues en el listado de entidades
tenemos las ONG, sedes de partidos, sedes de sindicatos, fundaciones, federaciones
deportivas…, y de esto no se dice nada.
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También la Ley de Mecenazgo establece en su artículo 7 el listado de edificios exentos de pagar
IBI, y más concretamente, si vamos por ejemplo al artículo 7.7 nos dice que están exentos las
explotaciones económicas de enseñanza y de formación profesional en todos los niveles y
grados del sistema educativo, etc., no me voy a alargar mucho más.
Por tanto, esto era, digamos, la argumentación jurídica. Un breve esbozo. Como comentario
social, qué podemos decir. Hay mucho que decir de la labor de la Iglesia. La Iglesia es una
función educativa, social, humana. Tiene que tener cierta compensación vía exenciones por el
esfuerzo humano y económico que realiza al lado de numerosas organizaciones de todo tipo de
ideología, complementando en muchos casos a la administración en tareas asistenciales y de
promoción cultural y humana. Por los usos sociales de la mayoría de sus edificios. Si nos
centramos en la labor educativa, tenemos que tener en cuenta que los colegios concertados de
Alcoy realizan una labor social esencial, ya que los colegios públicos no son capaces de
absorber todas las plazas de educación que se necesitan para escolarizar a todos los niños y
jóvenes de Alcoy.
Como católicos, nos repugna que se pueda pensar que obtenemos ganancias por el intercambio
de los servicios que da la Iglesia a la sociedad, y las exenciones fiscales que recibe. No
queremos hacer un balance entre lo que damos y lo que recibimos; sin embargo, no nos cabe la
menor duda que ofrecemos mucho más.
Sra. Moltó: Molt bon dia a tots. Bé, jo vaig vore aquella apassionant entrevista de Jordi Évole.
Va estar molt bé.
Jo crec que ací s’estan barallant diferents coses. Anem a vore, si parlem al final de l’obligació de
l’Església de pagar impostos, crec que al final és una qüestió de justícia social, que tant
l’Església com altres confessions doncs paguen per aquells edificis que no tenen destinat ni al
culte ni a fins socials. Per què? Perquè al final, amb els seus impostos ens permetria també
invertir en polítiques de solidaritat, fraternitat, igualtat. Que són les bases, al final, de qualsevol
democràcia.
Però després, quan et pares a llegir aquesta moció, t’adones que la moció o no està ben
redactada o no s’entén bé o està demanant coses que no es poden fer. Perquè hem de tindre en
compte que l’IBI és un impost estatal. Que els ajuntaments no som els que regulem quines
exempcions o no podem aplicar o deixar d’aplicar. En este cas es basa en un cas, com es el cas
de València. València, doncs resulta que sí que l’Església té multitud de propietats, multitud de
propietats en les quals hi ha negoci econòmic, com per exemple puga ser el cas que puga
gestionar un pàrquing o... I, en eixos casos, arran de la sentència que molt bé se cita en la
moció, el què està dient-se és que en eixos casos, es podrà aplicar l’IBI. I, per descomptat, si
tinguérem casos així a Alcoi, doncs l’aplicaríem. Però no necessitem ni modificar res ni aprovar o
no aprovar una moció. És que simplement ho contempla la Llei així. I les últimes interpretacions
així vénen a ratificar-ho, com ha passat en el Contenciós Administratiu de Madrid. Ho dic perquè,
precisament, en els punts d’acord sempre es parla d’eliminar exempcions. És que l’Ajuntament
no pot eliminar exempcions. Encara que volguérem, no podríem perquè ja he començat aquesta
intervenció dient quina és la nostra postura respecte de la justícia social o no, que tribute o no
l’Església. Però, és que a sobre, a Alcoi eixa situació que està donant-se a València, en què
s’està inspirant eixa moció, és que no es dóna a Alcoi. Perquè a València, quan parles i veus
intervencions del regidor, fins i tot parla de girar l’impost a centres educatius, i és que resulta que
els centres educatius que té l’Església a Alcoi són concertats, i eixos pagaments els compensa
hui en dia el Ministeri a l’Ajuntament d’Alcoi. O siga, que no és que no deixe de cobrar això
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13067433157733260061 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

Referència: 16075/2019

l’Ajuntament, perquè, bàsicament, podríem distingir-ne tres: o siga, els centres educatius
docents, com dic, ens ho compensa el Ministeri; els destinats al culte i altres, com podrien ser
habitatges, magatzems. Però que d’eixos habitatges o magatzems que hi ha allí, no vol dir que
eixos habitatges o magatzems puguem girar-los l’IBI; sinó si hi ha una activitat econòmica
darrere. Què vull dir? Que simplement, en els temes en què està redactada aquesta moció, no
es pot acceptar. No es pot acceptar perquè, simplement, és que l’Ajuntament no pot fer-ho. Jo
crec que l’important d’aquesta moció haguera sigut recuperar aquells acords que en 2012,
precisament, no van eixir endavant perquè no vam tindre el suport de Compromís, precisament.
Què era? Doncs demanar al Govern que renegociara amb la Santa Seu..., els convenis que hi ha
amb la Santa Seu, i demanar al Congrés dels Diputats que faça els canvis normatius pertinents
perquè els ajuntaments puguem aplicar-ho.
Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde.
La nostra moció manté una línia fonamental que és que tots els immobles que desenvolupen
activitats econòmiques amb ànim de lucre..., crec que el representant de Vox no ha entés i el
Partit Popular tampoc no ho havien entés, perquè l’únic de què estem parlant són activitats amb
ànim de lucre i que representen una competència a la resta d’activitats de la ciutat, simplement.
Les confessions religioses, les seues entitats afins i qualsevol altra entitat que actualment està
exclosa de determinats impostos. La regidora del Partit Socialista parlava únicament de
l’església, també..., i el Partit Popular també ha comentat que..., nosaltres també..., perdó,
Ciudadanos comentava que no sabia si entraven els partits o les fundacions,... perfecte, les
altres entitats que puguen estar excloses. Hem inclòs partits i sindicats amb fundacions.
Malauradament, ací a Alcoi no n’hi ha, per això no les hem detallades en exclusiva que hi haja
partits i fundacions a Alcoi que tinguen seu que no estiguen pagant. O almenys ho entenem, per
això estàvem parlant que es faça eixe estudi. I que tots els immobles que tenen tots estos partits
i fundacions, estan posats a nom d’eixes fundacions per no pagar impostos. Simplement per una
qüestió fiscal, d’acord! A Alcoi pensem que no passa, però no estaria de més, com estava dient,
que es revise tot.
Per tot açò, la nostra moció no va en la línia d’atacar a ningú, sinó que volem que siguem
equànimes a l’hora de prendre mesures, perquè tots paguen per igual davant d’això.
Quan li comentava... o quan comentàvem que hi haguera una revisió, un cens dels locals, ens
consta o almenys tenim coneixença que hi ha locals a Alcoi que són d’entitats religioses, en les
quals està fent-se una activitat econòmica, perquè s’han llogat eixos locals per a vendre... o bé
cafeteria o bé llibreries en algun moment determinat, estan fent-se. L’únic que demanem és que
si eixos locals, eixes entitats religioses afins, estan fent ús de competència, que paguen.
Simplement. No estem clavant-nos ni que la religió, ni si els centres de culte, ni si les
confessions, els col·legis concertats... Perquè no hem parlat dels col·legis concertats. Com bé
vostés han dit, en la Llei del Concordat de 1979 hi ha eixes exempcions fiscals, i que entenem
que eixa llei, ara mateix, hi ha eixos pactes que estan negociant-se entre el Partit Socialista i
Unidas Podemos, si realment estan d’acord que eixes coses s’han d’eliminar, que siga un punt
d’acord en eixes negociacions, i que s’eliminen. Si és tan senzill con això, simplement que
s’elimine. Si realment vostés creuen que és això, ho tenen fàcil. Pressionen els seus partits
perquè es puga fer.
Aleshores, nosaltres no estem entrant en la discussió de si s’han d’eliminar exempcions fiscals
als que no se’ls poden eliminar; sinó el que estem plantejant, com bé hem dit en la moció i en la
defensa de tota la moció és: si hi ha activitats econòmiques amb ànim de lucre que representen
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13067433157733260061 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

Referència: 16075/2019

competència a la resta de la ciutat, entenem que s’han de pagar. L’equanimitat és fonamental.
La igualtat és fonamental per a tots.
Sr. Abad: Continuamos en la misma postura. No vamos a estar a favor de la moción salvo si se
especifican mejor las propuestas que se ponen. Pues, todo es hablarlo.
Sra. Obiol: Jo, el que he entés de la intervenció de la senyora Moltó, és que acceptaríeu si fora
una miqueta diferent o si s’assemblara a aquella que nosaltres vam presentar fa uns anys, en el
2012. Però també entenc que podria haver-la esmenada, no? I que potser podríem així haver
arribat a un acord que ens beneficiara a tots. Sobretot perquè el primer punt de la moció de
Compromís és que l’Ajuntament d’Alcoi realitze un cens, bé, no vaig a llegir-la, ja l’hem llegida
tota, i això no ho tenim. Veritat?. Vosté ha parlat... Sí que ho tenim, nosaltres ho vam demanar la
legislatura passada i no ens ho van passar. No, no ens ho van passar.
Sr. Alcalde: Vosté no estava.
Sra. Obiol: Ho sé, ho sé (rialles). He dit el que ens van passar. Per tant, no sé, potser, potser,
podríem arribar a un acord que beneficiara als tributs, no?, i a l’erari públic de l’Ajuntament
d’Alcoi, i que poguérem començar un camí en què la religió i les entitats religioses pogueren
tributar ―acabe ja― com un ciutadà més. Gràcies.
Sr. Santiago: Des de Podem ens reafirmem en el suport que he mostrat en la primera
intervenció. Entenem que si hi ha voluntat realment d’aprovar aquesta proposta, es pot esmenar
en els termes que ens ha comentat en aquest Saló de Plens. I, per a Podem, per una qüestió de
justícia social, entenem que si l’Església està obtenint benefici econòmic en alguns dels seus
locals a Alcoi, doncs ha de pagar com qualsevol alcoià o alcoiana més. Gràcies.
Sra. Rosa García: Sí, el señor Ivorra me ha aclarado un punto. Exactamente no el que yo le
pedía. Pero doy por hecho que el tercer punto lleva implícito el segundo. Es decir, que lo que
pretende es que… cuando aquellos inmuebles que se les cobrara el impuesto, que no quedara
exento, sería después de una valoración del ayuntamiento que considerara que,
verdaderamente, pues no hay exención por cualquier motivo.
Bueno, yo quiero decir un par de cosas. En primer lugar, que nosotros, ya en el acuerdo para un
gobierno reformista y de progreso del 2016 que hicimos y que reformamos junto con el Partido
Socialista, decíamos: «esta Ley debe establecer un estatuto común en derechos y obligaciones
para todas las confesiones religiosas. Para ello, se revisaran los acuerdos con la Santa Sede
para buscar un nuevo marco de relación entre el Estado y la Iglesia Católica». Y que la postura
que tiene Ciudadanos, creo que conocida por toda persona que tiene interés, es que nosotros
creemos que la Iglesia Católica debería pagar el IBI. También, obviamente, otras instituciones,
como así ha quedado reflejado. Ahora bien, de un voto a favor que teníamos en un principio, a
mi me gustaría que terminara de aclararse si verdaderamente lo que está pidiendo el grupo
Compromís es una petición sensata ―sensata seguro, perdone señor Ivorra, perdone. Sensata
segurísimo― si es una petición realista y que el Ayuntamiento pueda acceder a poderlo hacer o
no, porque claro, dependerá de eso. Así que vamos a esperar a terminarles de escuchar.
Muchas gracias.
Sra. Lirio García: Pese a las explicaciones de nuestro compañero Marius, tenemos que seguir
manteniendo nuestra postura en contra, y explico porqué.
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Como ya he dicho, el primer punto que se solicita, que es la realización del censo, eso no nos
parece ni bien ni mal. Que se haga el censo, bien. Insistimos, si entran todas las entidades, no
que únicamente se piense en la Iglesia, no?
En cuanto a los puntos 2 y 3 de la solicitud, es aquí donde veo una contradicción muy
importante, pues aquí se dice que se analizan las propiedades, y ya en el tercero damos por
sentado que tras este análisis se va a eliminar la exención. Concreto:



en el punto segundo, o sea en el análisis por parte del Ayuntamiento de la idoneidad o no
de eliminar exenciones, es algo demasiado vago y por concretar. ¿Quién determina la
eliminación? El Gobierno, la Corporación al completo. Pero además de incompleto
tenemos que no es realizable, ya que el Ayuntamiento, repito, no tiene facultades al
respecto.



Y en cuanto al tercer punto, que es el objetivo que se persigue con esta moción, no
podemos estar de acuerdo. Los edificios que tiene en propiedad la Iglesia tienen una
función educativa, como ya he comentado. Aunque como Marius ya ha explicado que no
iba por ahí la moción, entonces lo que sí que pedimos es que tal y como está redactada
esta moción no podemos apoyarla. Si hubiera concretado y nos hubiera dicho
exactamente a qué se refería, quizás hubiéramos podido estudiarla de otra manera. Pero
siendo tal cual está redactada, no podemos apoyarla.

Sra. Moltó: Bé, jo crec que és molt senzill. Si he de presentar una esmena, la presente de
seguida. Mire, esta moció jo la resumiria en «que es complisca la legalitat». I després, afegiria:
perquè és que si hi ha algun bé de l'Església que tinga beneficis econòmics, és que ho aplicaré. I
després afegiria: que es revisen els acords amb la Santa Seu per part del Govern i que s’inste el
Congrés a fer els canvis normatius pertinents perquè els ajuntaments puguem cobrar l’IBI a
l’Església. Però el que no podem fer és aprovar que l’Ajuntament elimine exempcions. És que
l’Ajuntament no elimina exempcions, estem parlant d’un impost que ve regulat estatalment.
Nosaltres podem aplicar la legalitat. Què ha passat? Per què ha eixit ara recentment a
l’Ajuntament de València? Perquè hi ha una sentència que està entrant a considerar en quins
casos es considera que hi ha activitat econòmica; perquè no està tan clar. D’acord?
Aleshores, València sí que està tenint molts problemes, perquè hi ha qüestions que potser en
lloc d’activitat econòmica és una activitat social, i és el que li dic, és que no és el cas d’Alcoi. I el
cens, per descomptat que està. En el Padró tenim registrats tots els immobles que hi ha en
l’Ajuntament i a nom de qui, i si estan exempts o no n’estan exempts. El padró està fet ja. És
simplement aplicar la legalitat, en això es resumix la moció.
Sr. Ivorra: Gràcies, senyor Alcalde. Aleshores, si està fet el padró i està fent-se, que s’aplique la
legalitat. Per què no es cobra l’IBI a estes entitats en què està fent-se activitat econòmica amb
ànim de lucre, simplement. Aleshores, per això demanem la... en la moció demanàvem, i com
està comentant el Partit Popular, sí ho fem a tots. O siga a tots, absolutament a tots, no volem
només l’església catòlica. Estem parlant de totes les confessions religioses, de totes les entitats
afins i de tots els partits polítics, fundacions. Tot, tot, tots els que estan dins d’eixa llei del
Concordat que es va signar i que tinguen activitat econòmica. No estem parlant ni de les
esglésies ni dels convents. No estem parlant de tot això. En cap moment hem parlat d’això. En
cap moment de la moció es fa menció d’eixos punts. Per què volen centrar-se en eixos punts?
Estem parlant únicament i exclusivament d’activitats econòmiques. I activitats econòmiques que
hi ha a Alcoi... ens consta que hi ha a Alcoi algunes activitats econòmiques per part de l’església
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i per altres entitats. I, aleshores, el que volem és que es regule. Que es pague. Si no hi ha més
problemes.
La diferència que hi ha respecte de la moció que es va presentar en el 2012, era que
l’Ajuntament d’Alcoi sol·licita al Govern d’Espanya... Si per al Partit Socialista eixe és
l’impediment, nosaltres no tenim cap problema a incloure el punt u de la moció que diga:
L’Ajuntament d’Alcoi sol·licita al Govern d’Espanya que revise l’acord amb la Santa Seu sobre els
assumptes econòmics de 1979 respecte de l’IBI de l’Església Catòlica. I també d’altres
confessions religioses, així com els seus organitzadors i centres d’ensenyança religiosa. No
tenim cap inconvenient a incloure-ho. Si realment la seua problemàtica és que no parlàvem que
la moció era diferent de la d’ara, nosaltres no tenim cap inconvenient a incloure eixe punt del
2012 que vostés van votar a favor, perquè la filosofia del que estem parlant és la mateixa de la
que es parlava en el 2012. Aleshores, si per a vostés eixe és el problema, nosaltres estem
dispostos... si els altres partits que han volgut donar suport a la moció hi estan d’acord també. Ho
deixem damunt de la taula perquè puguen votar-se i incloure eixe punt, que és l’únic que falta
sobre la moció...
Sr. Alcalde: Sí per aclarir el... simplement per aclarir el sentit de...
Sra. Moltó: Ho dic perquè he dit dues coses. Eliminar els punts que vosté té en la moció, i
simplement substituir-los perquè es complisca la legalitat i incloure que revisen els acords amb la
Santa Seu i que s’inste el Congrés a fer els canvis normatius pertinents.
Sr. Alcalde: És una qüestió, simplement per mitjançar, en el..., revisem l’ordenança fiscal de l’IBI
que té l’Ajuntament d’Alcoi aprovada, i no hi ha cap exempció que faça referència a l’Església
Catòlica, perquè no es regula en les ordenances fiscals que aprova este ajuntament. Aleshores
no podem aprovar que s’elimine una cosa que no existix. És una qüestió... És que ací s’ha de
pensar la part política, que jo entenc que és el que vosté busca, amb la part que al final ací
aprovem, al Plenari de l’Ajuntament, i ha de tindre un sentit, una lògica, i ha d’estar d’acord amb
la normativa que aprova este Ajuntament.
Sr. Ivorra: Simplement li llig el que vam aprovar en el 2012. Analitzar i estudiar que...
Sr. Alcalde: No es va aprovar perquè vostés no la van aprovar.
Sr. Ivorra: Sí, sí... analitzar i estudiar el conjunt de beneficis fiscals obligatoris en els tributs
locals a fi de determinar la seua viabilitat futura i, en tot cas, adaptar-los a la realitat actual, atés
que mols d’ells van ser regulats des de fa més de dues dècades. És el mateix. Estem parlant del
mateix. I jo entenc, com vosté està dient, que és una qüestió política. Ara mateix, amb el seu
posicionament, entenem més una qüestió política que una qüestió social que en aquell moment
es va intentar fer. Perquè la defensa que estem fent nosaltres és la mateixa defensa que vam fer
en aquell moment, que pagaren tots. Les entitats religioses, la catòlica, qualsevol altra confessió,
entitats afins i altres. La Federació Valenciana de Futbol, a Alcoi, està exempta de pagar l’IBI.
Per què, si és una activitat econòmica? És pot regular? Podem mirar-ho?
Sr. Alcalde: És una activitat econòmica? A vore...
Sr. Ivorra: A vore, per exemple, estic parlant...
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Sr. Alcalde: És que jo li ho deia simplement perquè una cosa són els conceptes polítics o criteris
polítics, i una altra cosa són els conceptes jurídics o tècnics. La Federació de Futbol podrà
cobrar o no a tots els que practiquen esport, però no fa una activitat..., legalment, no es pot
considerar legalment, no es pot considerar una activitat econòmica. Per això li ho deia jo que, al
final, intentem aprovar ací qüestions que després realment puguem aplicar. Perquè, podem fer
ací cants... i podem pensar tot el que vulguem, però si després no es pot aplicar..., doncs és el
que genera també moltes voltes la frustració en la política.
Sr. Ivorra: Disculpe, que estem entrant en el debat, però ens ha donat peu a açò. Li he
comentat, hi ha activitats econòmiques amb ànim lucratiu per part d’algunes confessions
religioses en esta ciutat que no estan pagant IBI. Eixa és una de les qüestions que hem matisat, i
és una de les qüestions que ens han portat a este debat, i a retornar esta moció damunt la taula.
Si vostés consideren que està fent-se; i creuen que no han de votar a favor, avant. Sàpiguen que
no estan complint amb eixa legalitat, amb eixos motius que vostés, ara mateix, estan defensant
Sr. Alcalde: Nosaltres hem fet una proposta, si no s’accepta per part del proponent, es vota la
moció... què anem a votar? És important per a la senyora secretària.
Sr. Ivorra: Nosaltres, com he dit, no tenim cap inconvenient a incloure el primer punt en el qual
es parlava que l’Ajuntament d’Alcoi sol·licitara al Govern d’Espanya.... Com una part d’eixe
guany...., ho ha interpel·lat la regidora socialista Moltó, en què feia falta..., nosaltres la
incorporem perquè no hi haja diferència respecte de la moció que hi va haver en el 2012, i que
no se’ns puga dir que hi ha algun problema. Aleshores, nosaltres incorporem en eixe punt..., als
tres punts, incorporem un punt nou que és el de sol·licitar al Govern d’Espanya...
Sr. Alcalde: Nosaltres el 2 i el 3 no podem aprovar-los perquè no és tot legal.

Seguidament se sotmet a votació la moció presentada pel grup municipal COMPROMÍS ALCOI,
que incorpora l'esmena proposada pel grup municipal SOCIALISTA, quedant els punts d'acords
en els següents termes:
«Sol·licitem:
1) L’Ajuntament d’Alcoi sol·licita al Govern d’Espanya que revise l’acord amb la Santa Seu sobre
els assumptes econòmics de 1979 amb respecte a l’IBI de l’Església Catòlica i d’altres
confessions religioses, així com als seus organitzadors i centres d’ensenyança religiosa.
2) Que l’Ajuntament d’Alcoi realitze un cens dels bens immobles rústics i urbans que estan
censats i registrats a nom de les confessions religioses, entitats afins i altres entitats exemptes.
3) Que l’Ajuntament d’Alcoi analitze els immobles en els que es desenvolupen activitats
econòmiques i estudie la idoneïtat en cada cas amb la finalitat d’eliminar les exempcions de
l’Impost de Bens Immobles i/o d’altres.
4) Que l’Ajuntament d’Alcoi es comprometa a eliminar les exempcions fiscals als immobles on es
desenvolupen activitats econòmiques per part de les confessions religioses, entitats afins i altres
entitats exemptes, a partir de l’any 2020.»
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L’Ajuntament Ple, per majoria, amb les vots a favor dels regidors dels grups municipals
COMPROMÍS ALCOI (2), PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2), els vots en contra dels regidors
dels grups municipals SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4) i VOX (1), i l’abstenció dels
regidors del Grup Municipal CIUDADANOS (2), rebutja la moció esmentada.

4.7. GM Compromís – Prec Actualització del Pla d’Acció Comercial
Llig el prec el senyor Ivorra, portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi:
«El sector serveis actualment és el motor econòmic de la ciutat, ocupa el 60% de la nostra
economia i d'aquest 60%, el 71% correspon al comerç. Dins d’aquest context, el vigent Pla
d’Acció Comercial d’Alcoi és de l’any 2011.
El Pla d’Acció Comercial -PAC- és una eina que mostra les dades existents sobre l'oferta
comercial, identificant les possibles mancances i proposant les solucions més idònies que,
aplicades de forma progressiva, afavorisquen un equipament ajustat a la demanda existent.
Si aquest PAC no està contínuament actualitzant-se, cap la possibilitat que les solucions que
vagen aplicant-se als problemes detectats en el moment de la seua redacció no tinguen la utilitat
desitjada, i per tant, estaríem malbaratant diners públics. Així doncs, pensem que el PAC és un
document viu, un full de ruta on també es parla del model de ciutat que volem.
Al comerç actual, l'aparició de les noves tecnologies i més concretament la compra digital, ha
modificat els hàbits de consum i aquests estan reflectint-se al nostre comerç. Tot açò canvia
d’una forma tremendament ràpida, el que fa 6 anys era un model d'èxit ara ja està desfasat.
És per això que des de les administracions s’ha d’ajudar al comerç tradicional a realitzar
aquestes transformacions en la seua forma d’interaccionar amb el seu client, el de sempre i el
potencialment nou, i un PAC actualitzat és una eina fonamental per a tindre un comerç saludable
i enfortit.
Prec
1.- Demanem al govern la realització d’un nou Pla d’Acció Comercial, que estudie i propose
noves solucions al comerç local, a la major brevetat.»
Sra. Moltó: S’estudiarà, però en estar enllestit el Pla d’Acció Territorial.
Sr. Ivorra: A quin Pla d’Acció Territorial es referix? Al de la Generalitat Valenciana està referintse? Em sembla perfecte; però, vol continuar deixant els nostres comerciants en el pac de fa deu
anys? No dic que estiga mal fet, vaig formar part d’eixe equip, com bé va comentar l’alcalde en la
reunió de portaveus. Pense que el deguérem portar fa deu anys. Si ara mateix..., el 2011. En el
2020, a partir de l’any que ve, es portarà deu anys amb la redacció d’eixe document. Pensem
que és important que es canvie. Pensem que és important que s’incorporen les noves formes de
comprar, tot el tema de la compra d’internet, que està perjudicant greument el comerç. I pensem
que hem de donar una viabilitat i unes facilitats al comerç, perquè es puga adaptar o almenys
puga lluitar contra estes tendències que estan fent-se respecte del comerç tradicional. Gràcies.
Sra. Moltó: Mire, li he contestat açò perquè, feta la consulta pertinent, al final, el Pla d’Acció
Comercial té per objectiu l’estudi i millora de l’activitat comercial i els espais urbans on es
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desenvolupa. I s’ha de desenvolupar dintre d’un marc de criteris, directrius i orientacions
territorials definits en el Pla d’Acció Territorial, que, com bé sap, està realitzant-se per part de la
Conselleria d’Economia Sostenible, Comerç i Treball, i que ja van anunciar que d’ací a poc
estaria finalitzat. Confie que serà així..., en breu.
Per tant, s’estudiarà la proposta; però entenem, evidentment, que eixe Pla d’Acció Comercial
doncs haurà d’anar en sintonia amb el que es diga en el Pla d’Acció Territorial. I també donat,
perquè d’acord amb la Llei de Comerç, la Conselleria competent en Comerç, establecerá el
contenido mínimo de dichos planes ―fent referència als plans d’accions comercials― y definirà
líneas de ayuda y cofinanciación para su realización y posterior ejecución. Per tant, entenem que
si va a fer-se d’ací a poc, el més lògic es que seguisca el que diga el Pla d’Acció Territorial i
també, al mateix temps, poder-nos acollir a les línies que surten per a la seua redacció. El Pla
que tenim actualment, tinc entés que la redacció es va produir l’any 2012. Estem parlant de 7
anys, no de 10, i d’actuacions que encara estan pendents de fer.
Pel que vosté diu de noves tecnologies, adaptació de comerços... El Pla d’Acció Comercial
rarament entra en aquestes qüestions; però bé, que una cosa no lleva l’altra... Que al final estan
fent-se actuacions tant des de la Cambra de Comerç, tant des de la Regidoria de Comerç en
eixe projecte que estem portant avant amb els comerciants i, des de la mateixa Generalitat,
també amb els incentius i subvencions que trau de manera anual.

4.8. GM Compromís – Pregunta-Prec Compliment acords en sanitat.
Llig les preguntes i el prec el Sr. Ivorra, portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi.
Sr. Ivorra: Gràcies senyor Alcalde, i novament una qüestió abans. Puntuar. No es la Conselleria
de Indústria, és la d’Infraestructures la que fa el Pla d’Acció Territorial. Simplement.
«Al passat plenari de febrer de 2019 es va aprovar una moció per a la millora de les UHD, Unitat
d’Hospitalització a Domicili. Als punts d’acord de la moció, restablir el personal i torns, nombre de
vehicles, possibilitat d’augmentar el nombre de metges, s'incloïa un punt pel qual els alcoians
que viuen a les urbanitzacions del nostre terme municipal podran disposar del servei de la UHD,
que ara per ara no en disposen.
Pregunta
- En quin punt es troba el compliment dels acords d’aquesta moció?
- En cas de no haver realitzat el compliment d’ambdós acords del ple, per quin motiu?»

Sr. Reig: Gràcies, senyor alcalde, molt bon dia.
Vull dir-li que, d’acord... bé, sobre la primera pregunta, vull dir-li que, d’acord amb la moció
aprovada, el que s’ha fet ha sigut traslladar a la Conselleria la situació que ve a coincidir amb
algunes àrees de l’interior i d’altres zones del País Valencià.
I quant a la segona pregunta, no és competència municipal la gestió proposada, però s’ha
traslladat a la moció. Pot vosté preguntar en les Corts Valencianes, mitjançant el seu grup
parlamentari, l’estat d’aquestes qüestions?
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Sr. Ivorra:
«Prec
Donada l’aparició de diferents problemes a l’àrea de Salut d’Alcoi en els últims mesos, demanem
al govern local propose i convoque la realització d’una reunió amb la Consellera de Sanitat
Universal i Salut Pública i amb el cap d'àrea, amb la participació dels grups de l’oposició, per a
fer el seguiment de la problemàtica i per ser informats de les mesures a prendre per part de
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb la finalitat de solucionar els problemes
actuals del Servei de Salut a la nostra població i comarca.»
Sr. Reig: Gràcies, senyor alcalde. No podem acceptar el prec perquè, una vegada consultades
les responsabilitats que cadascú té a la Conselleria, el Govern del Botànic, la persona adequada,
en aquest cas no seria la consellera que vosté proposa; sinó que per fer eixa reunió, per exigir el
compliment de la moció, seria la secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari
Públic, destacada membre de Compromís, Isaura Navarro. La responsable política que les
qüestions plantejades... és la que ha de donar-li la solució.
Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. Em sembla perfecte. Que la conviden. Si el que volem és
que vinguen i ens donen explicacions. Ací no és una qüestió de partit, de si este és del meu
partit, no puc apretar-lo. És una problemàtica que tenim. Quan es va presentar la moció de la
Unitat d’Hospitalització a Domicili per part del Partit Popular, hi havia 63 llits. Estàvem queixantnos que faltava una infermera i..., però resulta que al març de 2019 van perdre una altra
infermera. Vam passar a tindre 57 llits només. Però, és que ara, en juliol del 2019, hem perdut
una altra infermera i tenim un altre metge que està de baixa. Aleshores, estem baixant encara
més la ràtio d’atenció.
Sé que no és competència nostra. Nosaltres no tenim competència en Sanitat. Però, són els
nostres ciutadans. I, li demane al Govern que tinga eixa preocupació, que exigisca a la
Conselleria, siga qui siga, siga la consellera del Partit Socialista, siga la secretària autonòmica de
Compromís, m’és igual. La qüestió és que des del Govern Local hem de fer la pressió màxima
perquè estes qüestions no ocórreguen a Alcoi. Hem tingut tots els problemes amb Urgències, tot
l’estiu. Se’ns va informar. Pensem que no és correcte la informació que es va fer pública.
Demanem, com hem demanat en el prec, que vinguen i se’ls informe als partits de l’oposició què
és el que està passant. Quines solucions poden donar. És absolutament igual si és del partit de
Compromís o si és del Partit Socialista. És una qüestió de la sanitat dels alcoians i de la nostra
comarca. Hem de fer força perquè açò es puga dur a terme. I no entenem..., no entenem, per
què el Partit Socialista entén que no pot aprovar este prec. Gràcies.
Sr. Reig: Gràcies, senyor alcalde. Per un costat m’agrada, m’agrada el seu interés per millorar la
sanitat. Eixa preocupació. Este Govern també la té, i estem treballant i continuarem treballant
perquè els nostres veïns i veïnes tinguen el millor servei necessari.
El que jo li trasllade també a vosté, que vull que entenga, és que ací vosté està en l’oposició,
però a València està en el Govern del Botànic. Estan en el Govern. A vore, i també és
incongruent que hui mateix en premsa ve que la seua sindica, Mónica Oltra, demana que es
facen més retallades del que puga ara el Govern estar plantejant-se, que es facen en Sanitat. A
vore, jo, per acabar, per no entrar en tot el que m’havia preparat, vull dir que este Govern
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continuarà treballant, perquè de fet, el senyor alcalde ja està parlant amb Isaura, amb la
secretària, amb la consellera, i li ha traslladat tota la problemàtica que tenim, per intentar buscar
solucions. I este Govern continuarà treballant per buscar solucions tal com fa diàriament.

4.9. GM Compromís – Pregunta Canvis en illes de contenidors
Llig les preguntes la Sra. Guillem, regidora del Grup Municipal Compromís Alcoi.
«Hem constatat l’increment del nombre de contenidors en algunes illes als carrers de la nostra
ciutat. Aquestes illes van ser dimensionades amb criteris que marcava els estudis previs
realitzats per a l'elaboració dels plecs tècnics, atenent a la població de la zona, tipologia dels
locals comercials i així apareix també a les rutes preestablertes de recollida
Per tot açò, presentem les següents:
Preguntes
1.- Quins son els criteris emprats per a realitzar aquests augments al nombre de contenidors a
diverses illes de contenidors de la ciutat?
2.- S'ha realitzat cap altre estudi o informe de l’evolució de l’ús i necessitats, que haja influït en
l’augment de contenidors en aquestes illes? Si és així volem que es faça extensiu a tots els
grups municipals de l’oposició.»
Sr. Silvestre: Bé, a vore, jo crec que en alguna comissió ja hem tractat aquest tema, però no
passa res, ho tornem a explicar un poc.
A vore, el tema de l’augment del nombre de contenidors, al final és un tema simplement tècnic.
És a dir, l’empresa, en determinants moments, els ciutadans, les associacions de veïns,
contínuament, diàriament estan fent-nos aplegar alguns problemes que detecten en el tema de la
distribució dels contenidors. Per tant, li ho traslladen a l’equip tècnic, que és el que millor pot
valorar. Ni vostés ni nosaltres. Moltes voltes ells perquè són els que estan a peu del carrer i en el
dia a dia. I, moltes voltes, per tema de seguretat, que vam dir l’altre dia, com en el cas dels
incendis que es van donar allí a Santa Rosa. Pel tema del pas de vianants que moltes vegades
tapen la visibilitat, i és això. I pel tema de neteja. Moltes voltes el tema de neteja d’estos
contenidors que, agrupats, es realitza molt més fàcil este tema. És a dir, al final, l’empresa és
una empresa al servei públic. Al servei de tota la ciutat. I, per tant, si proposa coses que milloren
el servei, doncs evidentment, anem a dir-los que sí. D’acord!
Per exemple, també, en els estius es fa una regularització en les urbanitzacions de la ciutat. Que
potser en alguns llocs es desborda, i es traslladen. Fins i tot es detecta que en alguns llocs fa
falta més d’un contenidor de resta o un d’envasos. I així es fa.
Clar..., tot açò, algú pot pensar que beneficia l’empresa. Evidentment, beneficia el servei. Per
què nosaltres després demanem contraprestacions a esta empresa. Li diem, bé com ara tu, en
aquestes coses estàs guanyant un poc de temps, doncs fer-nos altres com, per exemple,
desbrossar les cunetes de determinades carreteres, cosa que ha fet l’empresa i que no està en
el contracte. És a dir, que en tot açò..., jo crec que els criteris tècnics són al final els que prevalen
i els que donen sentit a estos canvis que hi ha.
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I, per descomptat, no hi ha cap estudi ni informe, perquè no fa falta.
4.10. GM Compromís – Prec Mesures reducció plàstics
Llig el prec la Sra. Guillem, regidora del Grup Municipal Compromís Alcoi
«Les festes i esdeveniments populars com Mig Any, Nadal i Moros i Cristians solen ser ocasions
on es generem residus, i sobretot són plàstics. Per no llegir-la tota, vos diré que, una bona forma
de motivar aquest canvi de mentalitat és mitjançant els incentius de l’administració local.
A Compromís, pensem que una forma d’implantar la reducció efectiva dels plàstics d’un sol ús
als esdeveniments organitzats a espais públics o que compten amb alguns tipus d’ajuda pública,
seria exigir a totes aquelles entitats involucrades en l’organització i participació, l’aplicació de
mesures, sistemes de reutilització de plàstics i separació de residus en origen.
Per altra banda si revisem els punts d’acord de la moció institucional aprovada a l’Ajuntament
d’Alcoi aquest 25 de març, en troben aquests punts:


Reutilització de gots en activitats festives municipals.



Ampliació del nombre de papereres en activitats festives municipals.



Fomentar la reutilització dels envasos.

Prec
1.- Demanem al govern la realització d’un catàleg de mesures encaminades al compliment, per
part d’entitats organitzadores d’esdeveniments a la via pública, dels punts d’acord de la moció
institucional del 25 de març.
2.- Demanem al govern que facilite mitjançant diferents programes consensuats amb l’oposició i
entitats involucrades, la implantació de mesures i sistemes de reducció, reutilització i recollida
selectiva en esdeveniments a la via pública.
3.- Fer extensius aquestes mesures de reducció, reutilització i recollida selectiva a les entitats
que reben subvencions municipals, per a la realització d’esdeveniments i activitats festives a
espais públics d’Alcoi.»
Sr. Silvestre: Bé, nosaltres, evidentment, clar..., hi ha alguns programes que ja estan duent-se,
com el que vos vaig explicar l’altre dia en el «Desplastifica’t» o una sèrie d’actuacions que tenim
en compte ja en el Mig Any, la Fira Andalusa, etc. És a dir, des de Participació el que farem és
que en les autoritzacions de les activitats que s’aproven o que es concedisquen, s’inclouran
aquestes mesures on s’indicaran, es recomanaran, que reutilitzen els gots, que utilitzen gots i
plats i coberts que puguen reutilitzar-se, que eviten material d’un sol ús, així com fomentar la
reutilització dels envasos. Evidentment, ací també, des de l’Ajuntament es proporcionaran una
sèrie d’instruments perquè puguen fer, sobretot, en este cas, en el tema de papereres, perquè es
puguen reciclar i seleccionar i distribuir tots els residus en el seu lloc. S’ha tingut en compte, ja
que es proporcionaran papereres més xicotetes, perquè després ells les puguen traslladar
directament als contenidors. Així, per exemple, en el Mig Any a la Glorieta, enguany, per primera
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vegada, les filaes, cada filà tindrà contenidors de restes, d’envasos, de vidres, i hi haurà una
zona comuna on també estaran els contenidors d’envasos, restes i vidres.
En els col·les i associacions de veïns està tractant-se ja i està treballant-se, i se’ls han
proporcionat contenidors xicotets per poder traslladar-la als grans i facilitar tot este sistema.
I també, estem plantejant si anem a fer-ho, que en l’Ordenança d’Higiene Urbana estem
plantejant-se, en l’apartat de residus, incloure la regulació de les activitats públiques quant a la
necessitat de gestionar estos residus.
Sra. Guillem: Gràcies. Bé, el que volem dir és que hi ha hagut diverses accions en molts altres
ajuntaments, que han tingut una molt bona acollida, sobretot de cara als gots.
Voldria recordar-vos que les Festes de Moros i Cristians generen residus plàstics per un valor de
12,6 tones. Només en gots i litrones, que són els productes de plàstic que més utilitzem. Si
posem en línia tots eixos gots i litrones, generats només des que vam demanar la posada en
marxa d’aquesta mesura, arribaríem més enllà de Perpinyà. Per tant, és una quantitat de residus
plàstics generats pels alcoians, que és bastant alarmant per a no fer res. És a dir, no només és
la recollida, sinó que haurem de fer alguna cosa amb els residus que estem fent, que són els
gots i les litrones. Està clar que no serà obligatori fins a d’ací a un any, però podem tindre una
miqueta de consciència i començar-ho ja.
Per tant, creiem que el nostre Govern no pot esperar que l’eliminació... doncs ja està.
Sr. Silvestre: Sí, a vore...
Sr. Alcalde: Podria haver acabat, però...
Sra. Guillem: Ah, sí? Bé, doncs per tant, creiem que el nostre Govern no pot esperar que
l’eliminació dels plàstics d’un sol ús siga una obligació. Les mesures són moltes i diverses, i
estan tenint molt bona acollida entre els usuaris, així com entre els hostalers en altres
poblacions. No podem estar en la rereguarda, i ens hem d’avançar. Tot i que ja anem un poc
justos. Es tracta només d’una miqueta de voluntat política i de consciència ciutadana. I ací,
nosaltres tenim molta cosa a fer.
Sr. Silvestre: D’acord, bé, a vore... Jo crec que este Govern hi està disposat i ho té claríssim en
tot este tema. Evidentment, també entenem, i vostés també ho entendran que ha de ser un canvi
progressiu i que serà costos; però, evidentment, la finalitat és la mateixa: reduir al màxim tot açò.
I nosaltres ho estudiarem i posarem en marxa i convidarem, en la mesura que siga possible, que
les associacions, els hostalers i qualsevol associació, o qualsevol grup, fins i tot els mateixos
ciutadans en sa casa, que siguen conscients de tota esta problemàtica i que porten endavant,
doncs això, retirar a poc a poc tot el que seria este material d’un sol ús, que està utilitzant-se.
Tenint en compte també que és un tema..., serà un tema dificultós i costós per llevar l’hàbit que
tenim, i sobretot en alguns esdeveniments en què utilitzem estos gots, ens oblidem de tot, ho
tirem tot al fem, i res més.

4.11. GM CIUDADANOS- RUEGO INDICADORES URBANOS
Lee el ruego la Sra. Rosa García, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos.
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«Alcoy es una ciudad con importantes dotaciones, instituciones y servicios a todos los niveles.
Culturales, medioambientales, comerciales, etc...
La mayoría de alcoyanos óbviamente conocemos estos espacios y los utilizamos y disfrutamos,
pero se pueden dar diferentes circunstancias, tales como:


Que algún usuario esporádico no conozca la forma de acceder al lugar al que quiere ir
con su vehículo



Que un foráneo, sea por turismo o por trabajo o por otro tema necesite información veraz
sobre la ubicación de lugares estratégicos, emblemáticos, o de servicios.

En la actualidad, Alcoy carece de este tipo de señales, e incluso, se da la circunstancia de que
cuando existen son poco claras o no corresponden a la realidad. No es que carezca totalmente
pero bueno, hay una falta de señalización evidente.
Nosotros sabemos que desde la Mesa Local de Turismo y junto con los grupos de la oposición
se ha trabajado durante la anterior legislatura en una redistribución de la señalítica; pero no nos
consta si hay fijada una fecha para que eso se realice, por ese motivo presentamos un ruego
para que:
RUEGO:
Se coloquen indicadores en puntos estratégicos de la ciudad, resaltando servicios susceptibles
de ser importantes para vecinos y foráneos, tales como gasolineras, hoteles, puntos de interés
cultural y servicios como Hospital, Juzgados, Ayuntamiento, Universidad…»
Sra. Zamorano: Sí, com bé diu, eixe estudi es va suscitar en la legislatura passada. També
venia per una reivindicació de feia temps del Grup de Millora del SICTED. I ho vam aprofitar no
tan sols per a reordenar... bé... La demanda era quant a la senyalística turística, però vam
aprofitar que s’havia creat el grup i que vam incorporar a moltes institucions: la Universitat va
estar present, els grups municipals..., i vam aprofitar per fer tota la senyalística direccional,
excepte això de la Policia, que això està en una altra normativa. Es va aprovar, i el que vam fer
és posar-ho en marxa, incloure-ho en el pròxim contracte, que ja està en Contractació i està
ultimant-se i forma part d’eixe annex II del PPT del contracte per a la instal·lació, manteniment i
explotació de suports d’informació i publicitat que, com li dic, està en Contractació.
Sra. Rosa García: Muchas gracias, pero, ¿podemos saber, aproximadamente, cuando será una
realidad?
Sra. Zamorano: Doncs, també, depén del volum d’assumptes que estem tractant a Contractació,
però no crec que es faça molt més llarg, perquè ja fa mesos.
Sra. Rosa García: Entiendo entonces que se aprueba el ruego porque, además, está en
marcha.
Sra. Zamorano: Correcte.
Sra. Rosa García: Gracias.
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4.12. GM CIUDADANOS- PREGUNTA MOLESTIAS REJILLAS
Lee las preguntas el Sr. Marcos Martínez, concejal del Grupo Municipal Ciudadanos.
«Existen varios cruces y/o salidas de puentes (como el caso de Francisco Aura) equipados con
rejillas que se encarguen de desalojar el agua de lluvia de la calzada. En algunos de estos casos
llegan a ser ruidosas y molestas, sobre todo en época veraniega, que suelen estar las ventanas
abiertas y el ruido no cesa durante la noche.
Ante las quejas mostradas por numerosos vecinos preguntamos:


¿Sería posible revisar todos estos puntos y tenerlos debidamente localizados para su
control?



¿Y rogaríamos que se incorporase alguna medida de amortiguación o inmovilización de
dichas rejillas para evitar las pertinentes molestias….?

Sr. Jordi Martínez: Bon dia, moltes gràcies. Bé, vull contestar-li que nosaltres anem revisant tots
estos punts per tenir-los degudament localitzats. És cert que totes estes..., tant eixes reixetes
com les tapadores de clavegueram i altres serveis són utilitzats per moltes empreses. I, cada
vegada que una empresa fa ús d’ella, probablement intenta deixar-ho el millor possible, però en
alguns casos té molt de trànsit. Sí que anem revisant-ho.
I el tema d’incorporar alguna mesura d’amortiment o d’immobilització, jo crec que és una de les
coses que la persona que patente una idea que aconseguisca açò, serà multimilionària perquè
tots els ajuntaments tenim els mateixos problemes. En totes les fires, tots et garantixen que eixes
tapes de determinat polímer no van a fer soroll; però tots podem comprovar que hem fet proves
en este Ajuntament de distints materials, però al final, d’un ús tan continuat com solen tindre les
tapes de clavegueram, o en este cas les reixetes de què vosté parla, és prou difícil el tema... De
tota manera, quan tinguen qualsevol qüestió d’estes, ho traslladen i ho traslladarem a la brigada
perquè vagen revisant-ho.

4.13. GM CIUDADANOS- RUEGO MEJORA LINEA DE AUTOBUSES
Lee el ruego la Sra. Rosa García, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos.
«Hemos presentado este ruego un poco en la línea del que hicimos en el Pleno anterior y que
fue aprobado por el Gobierno Local, en el que pedíamos una línea de autobús que llegara a la
piscina José Trenzano en el período estival. En esta ocasión queremos ir un poco más allá
porque, en realidad, la planificación de las rutas de transporte urbano es algo que se deberá
afrontar en breve cuando se cumpla el contrato vigente con TUASA, y desde Ciudadanos
pensamos que el servicio actual, es francamente mejorable.
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Queremos conseguir un transporte que afronte el desarrollo urbano de nuestra ciudad de
manera eficiente, segura, accesible y que sea amigable con el medio ambiente. Para ello, no
podemos olvidarnos de los anexionados, como son: el propio Colegio de La Salle y las viviendas
del Chorrador, que carecen de servicio de autobús urbano, ni de los tristemente conocidos como
“los últimos barrios de cada ciudad”, los polígonos industriales. O también, por ejemplo, como
una petición ciudadana, como puede ser el acceso en autobús al Polideportivo Francisco
Laporta.
Lo cierto es que el Ayuntamiento debe ofrecer este servicio a todos los alcoyanos sin hacer
distinción por su lugar de residencia o de trabajo, por ese motivo, presentamos este ruego con
los siguientes puntos:
1.

Estudiar la posibilidad de mejorar las líneas de autobús urbano con el fin
de dar un mayor y mejor servicio.

2.

Que el estudio se realice en la Comisión de Patrimonio, Obras y Servicios, para que los
grupos políticos, aportando las peticiones y necesidades de asociaciones vecinales,
empresarios y demás agentes interesados, puedan consensuar junto con el Gobierno
local la mejor solución al respecto.»

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies de nou. Acceptem el prec. Com vam comentar, jo crec que
en la comissió, però també en l’última tertúlia que vam realitzar en un mitjà de comunicació, el
Govern vol traure a finals d’este mes la redacció d’un plec per a redactar eixe nou servei, en el
qual, com vam dir tots els grups que estem ací, però també col·lectius d’associacions de veïns,
col·lectius interessats, puguen mostrar les seues inquietuds, intentar traslladar-les a eixe text. I,
també, un poc des de la responsabilitat que s’ha de tindre quan s’elabora un servei públic de
transport com puga ser el que tenim a la ciutat. I que jo, des d’ací, doncs bé, m’agradaria
destacar que és un dels millors serveis de transport públic, encara que alguns diguen que no, de
tota la província. Jo, animaria a vore ciutats de la nostra província amb els mateixos habitants
que tenen una única línia d’autobús, no?
Per tant, acceptem el prec. I jo crec que tots podrem participar d’aportacions per a millorar-lo. I
d’ací a poc tindrem eixe nou plec per a la redacció d’eixe servei.
Sra. Rosa García: Pues no me queda más que agradecer que acepten el ruego y, bueno,
esperamos que podamos trabajar todos los grupos y todos los interesados junto con el Gobierno
local de la manera mejor para que el servicio, puesto que las comparaciones son odiosas,
seguro que no es ni muchísimo menos el peor de la provincia ni de la Comunidad Valenciana;
pero desde luego tiene carencias, y seguro que entre todos las podremos…, por lo menos
intentar paliar. Gracias.

4.14. GM PODEM – MOCIÓ SOBRE LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
El Grup Municipal de Podem ha presentat la següent moció.
«El planeta, així com els éssers vius i els ecosistemes, es troben en greu perill, prova d'això són
els recents informes sobre l'estat de la biodiversitat del IPBES i sobre l'escalfament global de 1,5
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ºC de l'IPCC, que alerten d'un rumb que porta a l'extinció d'una gran part dels ecosistemes
terrestres. Un milió d'espècies estan amenaçades per l'activitat humana. També s'està a la vora
del punt de no retorn front al canvi climàtic. No respondre davant la crisi ecològica i civilitzatòria
suposaria la mort de milions de persones, a més de l'extinció irreemplaçable d'espècies
imprescindibles per a la vida a la Terra, donades les complexes interrelacions ecosistèmiques.
En aquest sentit acceptem la veritat de la crisi climàtica sobre la gravetat de la situació. Admetre
les evidències científiques, així com, el camí de reducció de les emissions proposat és l'única
manera de protegir l'existència d'un futur per al municipi. La ciutadania ha d'entendre la urgència
i irreversibilitat d'aquesta lluita i els Ajuntaments pode tenir un paper clau en la formació,
educació i informació sobre el necessari fre a les emissions i realitzar una vital adaptació a les
conseqüències de l'increment de la temperatura global.
Declarar l'emergència climàtica requereix assumir el compliment de compromisos polítics reals i
vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, amb la consegüent assignació de recursos per
fer front a aquesta crisi. Un full de ruta vinculant capaç de garantir les reduccions de gasos
d'efecte hivernacle anuals necessàries, abandonar els combustibles fòssils, apostar per una
energia 100% renovable i reduir a zero les emissions netes de carboni com més aviat millor, de
manera urgent i prioritària, en línia amb les indicacions de l'informe de l'IPCC per limitar
l'augment de les temperatures globals a 1,5 ºC. Un estat d'emergència implica redirigir tots els
recursos disponibles dels ajuntaments per afrontar la crisi climàtica amb els problemes associats
que comporta.
La declaració d'emergència climàtica suposa iniciar un procés d'educació, formació i
conscienciació a tota la població sobre la veritat de la crisi ecològica i l'enorme canvi necessari
per a frenar l'emergència. Davant d'aquesta emergència els Ajuntaments s’han de comprometre
a iniciar aquest procés de transformació social i assegurar la plena consecució dels següents
objectius generals.
Per tot això, l'Ajuntament d'Alcoi acorda:
1. Establir els compromisos polítics, normatives i recursos necessaris per garantir reduccions de
gasos d'efecte hivernacle per arribar al balanç net zero no més tard de 2040 i si pot ser abans de
2035, així com aturar la pèrdua de la biodiversitat i restaurar els ecosistemes com única resposta
possible per evitar un col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs l'humà.
2. Abandonar els combustibles fòssils, apostant per una energia 100% renovable de manera
urgent i prioritària. Per a això els governs municipals han d'analitzar com aconseguir aquest
objectiu i proposar els plans d'actuació necessaris, entre d'altres, frenar noves infraestructures
fòssils, aconseguir el ple autoconsum elèctric 100% renovables i una mobilitat sostenible com
més aviat millor, crear espais per als vianants, fomentar la bicicleta i altres mitjans de transport
no contaminants, reduir la demanda d'energia fins a consums sostenibles, promoure l'augment
de l'eficiència energètica i de les instal·lacions renovables, crear espais educatius i la informació
a la població sobre l'emergència climàtica, aconseguir una política de residu 0 , evitar els bancs
amb què treballa el municipi que financen projectes basats en combustibles fòssils. Donar suport
a la gestió dels comunals enfocada a la recuperació de la terra fèrtil i el fre de l'erosió. La
recuperació dels aqüífers, la recuperació de les pastures a través de la gestió intel·ligent del
territori, determinar suports i beneficis fiscals per a l'Espanya buidada que desenvolupa funcions
claus de mitigació del canvi climàtic i abordar projectes de regeneració rural, ecològica i humana.
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3. Cal avançar, entre altres, en una economia local i de proximitat, que impulsi la sobirania
alimentària, silvicultura, agricultura i ramaderia ecològica i de proximitat. Arribant al més aviat
possible el ple subministrament agroecològic en els serveis de restauració municipals i estenent
a la resta de la població.
4. Iniciar la necessària adaptació dels municipis a la crisi climàtica, amb les conseqüències de
l'increment de la temperatura global, les onades de calor, la irregularitat de les precipitacions,
l'augment del nivell del mar i altres manifestacions que ja s'estan manifestant.
5. La justícia, la democràcia i la transparència han de ser pilars fonamentals de totes les
mesures que s'apliquin, per la qual cal establir un mecanisme de presa de decisions ciutadà de
caràcter vinculant amb competències en matèria de vigilància, seguiment i control de les
mesures adoptades. Per a això serà necessari establir indicadors i objectius verificables i
quantificables. Es fa necessari garantir que aquest mecanisme integri especialment la visió de
gènere i d'altres col·lectius vulnerables.»
El Sr. Ferrándiz, regidor del Grup Municipal Podem llig els punts d’acord de la moció presentada.
Sr. Abad: Buenas, aunque estamos de acuerdo con alguna propuestas leídas en los puntos,
consideramos que los argumentos i exposición de la moción presentada por el Grupo Municipal
Podemos es alarmista, con un motivo ideológico, intervencionista, ineficaz y sobretodo fuera de
las competencias del ayuntamiento. Gracias.
Sr. González: Bon dia, gràcies. Bon dia a totes les persones assistents.
Parla el company que és una qüestió ideològica i, al final, observant l’evolució de les
temperatures mitjanes mundials, s’observa amb dades que des dels anys 70 estan muntant
acceleradament. S’observa que s’estan sobrepassant els pitjors escenaris previstos. I, no són
opinions. De fet, hi ha..., el panell intergovernamental sobre el canvi climàtic, de l’IPCC del qual
parla la moció, advertix en l´últim informe que només tenim onze anys per parar la
retroalimentació, i açò és en els escenaris més benignes. Hi ha altres que parlen de tres anys. I
que, si no parem, arribarem a un punt de no retorn, en el qual ja no podríem arreglar-ho. Sembla
obvi en tot açò que estem davant d’una emergència climàtica. El primer que s’hauria de fer és
reconéixer-ho. Si partim de no reconéixer açò, ja no anem a cap lloc. I, alhora, reconéixer-ho
no... creiem que això, que no són opinions, són fets. Està ben estudiat, no hi ha... tota la
comunitat científica hi està pràcticament d’acord. I la causa fonamental és l’emissió de gasos
d’efecte hivernacle, del CO2 principalment. Que tenim ara concentracions històriques dintre de la
història de la nostra espècie.
Haurem de prendre mesures davant d’açò. Per exemple, al País Valencià el consum energètic i
les emissions de CO2, en l’ordre de més a menys, està el transport, la indústria, els incendis
forestals, el consum domèstic, després serveis i l’agricultura i la pesca. No tenim dades en
l’àmbit local, però entenem que ha de ser aproximadament el mateix. I, si volem evitar el
calfament del clima, doncs hem d’actuar urgentment sobre tots aquests sectors. Especialment
sobre els majors generadors de CO2.
Aquestes solucions des de fa dècades s’han estat reivindicant per part dels sectors ecologistes,
però ara sembla que comencen a prendre’s seriosament, quan comencem a vore-li les banyes al
bou.
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La declaració que votem avui, que espere que s’aprovarà, és important. però... és important si no
és només una declaració, si no és només un brindis al sol, perquè no serviria de massa. S’ha de
treballar en mesures concretes. Jo llig ací moltes..., en la declaració..., que està molt bé, vull dir;
però s’ha de concretar açò. Parla molt d’apostar de manera urgent i prioritària, de promoure, de
donar suport a coses, de fer-ho al més aviat possible. Clar, entenc que no es posen terminis en
açò, però hi ha qüestions importants i que s’ha de treballar i fer canvis i no conformar-se només
amb el que tenim, comparant-se amb altres ciutats o què estem fent..., s’ha de ser ambiciosos, i
no, com deia abans, i no actuar només quan li veiem les banyes al bou.
Veig mesures que em semblen molt importants i que no sé si serem capaços de..., vull dir, que
podrem acordar que les farem, però hi ha mesures..., per establir normatives i recursos
necessaris per a garantir reduccions de gasos. Com va a fer-se açò? Vull dir, hem de posar-nos
a treballar-ho. No dic que no puga fer-se, però bé. Totes aquestes mesures, que s’han de
treballar perquè es facen realitat. Gràcies.
Sra. Rosa García: Muchas gracias. Bueno, la moción de Podemos es una moción tipo que se
está presentando en todos los ayuntamientos y parlamentos de España donde tienen
representación, y cuya intención es pedir al pleno de los ayuntamientos, en este caso al de
Alcoy, el reconocimiento de la situación de emergencia climática y la puesta en marcha de una
batería de medidas para intentar garantizar la reducción de gases de efecto invernadero,
abandonar los combustibles fósiles apostando por la energía cien por cien renovable… En fin, yo
creo que esta iniciativa, que nace con la intención de convertirse en Declaración Institucional,
estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho ahora mismo el compañero de Guanyar, pues, en
general habla de lo que los expertos de todo el mundo en materia medioambiental ya nos han
advertido. Ahora bien, como no se ha producido el consenso para que se convirtiera en
Declaración Institucional, ello nos permite explicar el sentido de nuestro voto.
Y tengo que aprovechar para decir que el punto número cuatro «iniciar la necesaria adaptación
de los municipios a la crisis climática», a mi me hubiera gustado que el grupo Podemos se
hubiera explicado cómo; porque realmente, como ha dicho ya el grupo Guanyar, pues alguna
manera habrá no?, pero nos gustaría saber cómo se llegará a eso.
Y también, pues hablar de las consecuencias, como el aumento del nivel del mar, no parece que
tenga que ver mucho con este municipio, y además tampoco explica, como he dicho, cómo se
debe de hacer esa adaptación.
Y luego, el último punto en el que habla de justicia, democracia y transparencia, mezclado con
vigilancia y visión de género, me parece confuso. Aunque, como he dicho, la situación de
emergencia climática, desde luego existe, y desde Ciudadanos mantenemos un firme
compromiso en la defensa del Medio Ambiente, ya que afecta directamente a la calidad de vida
de la población.
Dicho esto, pues decir únicamente que nosotros vamos a apoyar esta moción, que como digo es
una moción tipo; aunque creemos sinceramente que hubiera sido… pues un poco más cómodo
si hubiera sido en forma de declaración institucional.
Sra. Guillem: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, Compromís és un grup polític fortament
conscienciat amb el canvi climàtic. No debades hem fet diversos Clean Challenge a la nostra
ciutat i en tenim programats més, als quals, per cert, convide a tots i a totes els presents i així
vostés mateixos podran comprovar la quantitat de brossa que vam traure, si és cert o no.
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Aquest estiu ha sigut el més calorós des que tenim registres. Significa que fa 414 mesos seguits
que tenim temperatures per damunt de la mitjana des del segle XIX. L’escalfament global és
conseqüència de les accions humanes. I, a banda dels efectes climàtics, açò acabarà conduint a
la pobresa directa de més de cent milions de persones. És un fet el canvi climàtic, d’acord! Però,
de tot això pensem que, tot i que la proposta del grup Podem és necessària, i sobretot urgent, no
deixa de ser massa global i difosa. Des de Compromís pensem que les actuacions han de ser
més concretes. S’hauria de fer una proposta on aquestes mesures globals hagen sigut
adequades i adaptades a la nostra realitat més propera, que és Alcoi i comarca, i que no deixa
de ser l’àmbit on tenim capacitat d’acció. Hem de començar ja, des de baix, des de l’educació i la
conscienciació de la població, tant de joves com d’adults, i fer campanyes concretes, adequant
les propostes i necessitats globals a la nostra realitat propera.
Tot i això, sempre que es faça una campanya per afrontar l’emergència climàtica, nosaltres hi
estarem a favor.
Sr. Ruiz: Moltes gràcies, senyor alcalde. Compartim la finalitat que defensa el grup proposant, i
sobretot la necessitat que els ajuntaments siguen agents fonamentals en l’aplicació de mesures i
en la implicació dels ciutadans en la lluita contra el canvi climàtic. És a dir, que apropem este
problema als ciutadans per a evitar que puga haver-hi posicions que ho neguen o que pensen
que no va amb el dia a dia de les persones.
Fer, per tant, pròpia aquesta moció tipus i donar-li forma adaptant-la a l’àmbit local. Per això
pensem important que la justícia, la democràcia i la transparència que reivindica el punt cinqué
de la proposta, s’apliquen dins de l’Agenda Local 21 de l’Ajuntament d’Alcoi, creant un grup
específic sobre canvi climàtic. D’aquesta forma, s’evitaria crear noves estructures i s’aprofitarien
els recursos del Consell Local de Medi Ambient i els seus grups de treball, que no es convoquen
des de l’any 2016. La creació d’eixe grup de treball, dedicat al seguiment i a la proposta
d’accions contra el canvi climàtic, pot donar cabuda també a experts i a altres entitats i col·lectius
que pogueren aportar els seus coneixements, les seues experiències i el seu treball sobre les
matèries a tractar. A banda, no oblidem l’eix Alcoi Sostenible del Pla Estratègic d’Alcoi 20192025, amb mesures i propostes ja en camps com l'eficiència energètica, la mobilitat, la gestió
dels recursos hídrics o el servei de recollida de residus.
I, no oblidem tampoc poder reivindicar fonts de finançament perquè els ajuntaments puguen
posar en marxa totes aquestes mesures amb independència, i de forma complementària, al que
fan altres administracions. Per tant, esperem que aquesta moció siga un recordatori per posar en
marxa el que podem anomenar sostenibilitat política i administrativa; és a dir, aprofitar els
recursos dels quals ja disposem.
Sr. Silvestre: Evidentment, és una realitat. És a dir, l’emergència climàtica ja està ací i els
científics i els experts ens ho estan dient dia a dia. Nosaltres no podem estar més d’acord des de
la primera lletra fins a l’última, evidentment.
I sí, reconeixem que esta moció és una moció ambiciosa; però no podem encantar-se i hem de
posar-nos en marxa. I està molt bé que estiga marcat el camí, que sapiguem per on anem i el
que anem..., perquè així també és uns altra manera de traslladar-ho a la ciutadania. Perquè
estem posant damunt la taula conceptes, com heu dit vosaltres, d’emergència climàtica, de
desenvolupament sostenible, de sobirania alimentària, de biodiversitat... I, per tant, és important
fer aquesta pedagogia d’aquests temes, i crear consciència. I, evidentment, després ja es van
treballant els diferents temes en els ajuntaments, com és el cas que hem estat debatent i hem
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estat parlant del tema dels residus, del tema del transport sostenible, del tema de les energies
renovables..., que, evidentment, clar, després ja anem aterrant a poc a poc, però que també
tinguem clar que açò és un camí llarg i costós, i que moltes vegades, malgrat tot, les mesures
que puguen fer els ajuntaments a voltes estan limitades per temes econòmics. Gràcies.
Sr. Ferrándiz: Gràcies, senyor alcalde.
En primer lloc, pel que comentaven els companys, crec que ha sigut tant el Grup Municipal de
Ciutadans com Compromís, respecte que és una moció tipus i que és poc concreta. Nosaltres
vam considerar que era oportú aprofitar la feina que havien fet els col·lectius involucrats en
aquesta lluita i en la convocatòria de la vaga mundial per l’emergència climàtica, i vam decidir
que era convenient aprofitar-la i proposar-la tal qual ells l’havien treballat. I considerem que és
important respectar la feina tal qual ells l’havien treballada. Considerem que és important
respectar la feina que fan els col·lectius.
I, després, per altra banda, com ens deien que per quines mesures o quines mesures concretes
podríem començar. Com nosaltres ja teníem redactada una moció abans de conéixer la moció
tipus, en ella sí que incloïem quatre propostes prou més concretes. Entre estes, una transició a
renovables als edificis públics o dependents de l’Ajuntament a través de plaques fotovoltaiques
(de plaques solars tèrmiques), calderes de biomassa i destinar dotació econòmica per a un pla
d’acció en energia sostenible; potenciar o continuar potenciant la mobilitat sostenible a través de
la implementació i el seguiment del Pla de Mobilitat Sostenible; reducció, reutilització i reciclatge
de residus; una campanya de reducció de plàstics; compostatge domèstic i comunitari; gestió de
restes de poda i manteniment per a convertir els residus en recursos; reduir els nivells de
contaminació del nostre aire, elaborant un pla per millorar la qualitat de l’aire a través de la
mobilitat sostenible, la reducció de les emissions de gasos contaminants i la transició i l’eficiència
energètica.
Per altra banda, i no m’estenc molt més, des de Podem considerem que la responsabilitat de tots
els representants públics és garantir el benestar present i futur dels nostres ciutadans. La qüestió
ambiental i la crisi ecològica és un aspecte clau en aquest sentit. És una qüestió que afecta a
tots i a totes per igual de forma totalment transversal, perquè considerem que per a res és una
qüestió ideològica. Per això, des de Podem no entenem que hi haja qualsevol partit o grup
municipal que no done suport a esta mesura. Considerem que és una cosa totalment
irresponsable.
El temps perquè el canvi climàtic, com bé comentava el company de Guanyar, Pablo, no tinga
punt de retorn, és cada vegada menor. El moment d’actuar és ara i, per contra, doncs tindrem
demà, però no tindrem futur.
Sr. Abad: Bueno, después de la última intervención de Aarón, sí que es verdad que hay puntos
que, en la última lectura que ha hecho, que sí que son interesantes; pero consideramos que
pueden haber otros tipos de acciones que influyan en el cambio climático que no podemos
confundirlo con el calentamiento global. Dentro de esta postura, Vox Alcoy teníamos pensado
votar en contra; pero decidiremos abstenernos después de su intervención. Muchas gracias.
Sr. González: Bé, com hem parlat tots, que s’ha de treballar, que s’ha de fer efectiu allò de
pensar globalment i actuar localment. I jo crec que en algun d’estos canvis que hem de proposar
o que s’han de proposar des de les institucions, potser fan que canvien un poc el nostre model
de vida o que ens compliquen la vida un poc, potser des d’ací, des de les institucions, s’han de
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fer esforços per ser responsables i ferms i llençar aquest missatge de fer-li entendre a la
ciutadania que si vol un món millor per als seus fills i les futures generacions, ha de deixar de
pensar un poc... algunes voltes potser deixar de pensar un poc en el seu benestar immediat i
particular, individual, i fer xicotets sacrificis o simples canvis d'hàbits pel benestar col·lectiu.
Llençar aquest missatge de..., encara que... alguns missatges, encara que puga semblar que es
impopular llençar-los, crec que és responsable llençar-los. Perquè aturar el canvi climàtic
significaria, a banda d’evitar els desordres naturals, aquests desordres naturals, simplement
―acabe― afectarien els més vulnerables, i crec que agreujarien les diferències entre els que
més i menys tenen. I crec que açò és important tindre-ho al cap, perquè si no es vol treballar per
aturar el canvi climàtic, és que no es vol treballar en aquest sentit tampoc.
Sra. Rosa García: Bueno, únicamente decir que reiteramos que vamos a apoyar la moción, nos
parece que es necesaria. Y sí es cierto que muchas veces, las redacciones pues contienen un
tipo de expresiones que llevan una carga ideológica, con la cual te puedes sentir más o menos
cómoda. Cuando esto nace con la voluntad de ser una declaración institucional, pues no hay
más, nos hubiéramos adherido sin ningún problema; pero la abstención de Vox nos ha dado la
posibilidad de poder reivindicar también algunos puntos que hubiéramos redactado de otra
manera. Pero creo que eso no es lo importante. Lo importante es la esencia de lo que lleva la
moción y, como hemos dicho, esta moción tiene que ir para adelante porque nos vemos
abocados a apoyar y a ser conscientes de que hay un cambio…, no solamente hay un cambio
climatológico, sino que hay una emergencia, y por eso vamos a votar a favor.
Sra. Guillem: Moltes gràcies. Bé, nosaltres també anem a votar a favor ara, ja que, a més, ja
s’han concretat una miqueta més. Doncs, encara millor.
Jo, aquestes coses..., que l’escalfament global no està lligat al canvi climàtic, bé, l’emergència
climàtica és un fet més que demostrat. Per tant, respecte d’aquest negacionisme basat en uns
pensaments positivistes molt elementals, només puc contestar amb unes paraules de la
coneguda científica ambiental, Donella Meadows, «Pot ser sigues capaç d’enganyar els votants,
però no l’atmosfera.» Nosaltres direm que sí.
Sr. Ruiz: Moltes gràcies, senyor alcalde. Simplement reiterar el vot favorable a la moció. Hem
obert el plenari parlant del tema d’execució pressupostària, doncs jo crec que és responsabilitat
de tots executar també este tipus de mocions que són àmplies, amb moltes mesures, però crec
que la responsabilitat de tots és posar-nos a treballar perquè els nostres veïns i els nostres
ciutadans ens ho agrairan.
Sr. Silvestre: Sí, bé, hem dit abans que hi estem totalment d’acord. Evidentment, que nosaltres
tenim la voluntat, i jo crec que en moltes coses tots tenim la voluntat d’estar treballant per poder
millorar molt aquests temes que són preocupants. S’està treballant en les instal·lacions públiques
fotovoltaiques en els edificis per intentar fer-ne les màximes. Estem adquirint vehicles elèctrics.
El que hem parlat de reducció, reutilització i reciclatge de residus. El mateix carril ciclopeatonal
que, malgrat que pot produir alguns problemes, però és una realitat i és una oportunitat que
estem brindant a les generacions futures, perquè canvien el model. Perquè el cotxe no siga el
predominant i perquè es facen altres coses.
En definitiva, hem de pensar en les properes generacions i deixar-los un planeta, almenys com
l’hem trobat nosaltres. I tenim eixa obligació moral per a aquestes properes generacions que
vénen darrere.
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Sr. Ferrándiz: Simplement, doncs agrair el suport a la moció per part dels grups que han decidit
de donar-li suport. I, en línia amb el que comentava Quique del Grup del Partit Popular, la veritat
és que estic d’acord amb ell. Sí que també ens agradaria convidar el Govern Municipal que
convoque el Consell de Medi Ambient i, perquè no, a crear un grup de treball per a poder fer un
seguiment exhaustiu del canvi climàtic. Moltes gràcies.

L’Ajuntament Ple, per majoria, amb els vots a favor del regidors dels grups municipals
SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2),
PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2), i amb l’abstenció del regidor del Grup Municipal VOX (1),
aprova la moció.

4.15. GM PODEM - PREC CAMÍ VELL DE BATOI
Llig el prec el Sr. Ferrándiz, regidor del Grup Municipal Podem.
«Arrel de les obres efectuades per a la construcció de la Rotonda del Collao, van ser retirats dos
ressalts al carrer Camí Vell de Batoi, els quals estaven situats entre el número 2 i 6 d’aquest
carrer. Amb la construcció del pont Santa Rosa - Batoi i la construcció de la rotonda esmentada,
a banda de millorar les condicions de la via per als vehicles, que es alguna cosa positiva,
aquesta zona ha patit un augment considerable del trànsit.
Considerem que d’aquesta forma, a banda de millorar l’accés al carrer i les condicions de la via,
també ha augmentat la inseguretat per als vianants i els veïns i veïnes de la zona.
I arrel del que ens han transmés, els veïns tant del Camí Vell de Batoi com del carrer
Montcabrer, fem el següent prec al Govern Municipal:
3. Establir la senyalística necessària, al C/Camí Vell de Batoi (declarat com a zona

residencial), per garantir que es complisca la limitació de velocitat a 30km/h corresponent
a les vies d’aquestes característiques. Especifique un poquet. Hi ha senyal abans del
pont en direcció a Batoi i abans de la sortida de la rotonda, però no quan ixes de la
rotonda per a incorporar-te al Camí Vell de Batoi, per exemple.

4. Recuperació dels dos ressalts retirats, si fora possible, (o qualsevol altra fórmula) per

garantir la seguretat vial de les veïnes i veïns del C/ Camí Vell de Batoi i C/ Montcabrer.

5. I davant les manifestacions i les queixes de veïns veïnes de la zona, sol·licitem la

possibilitat de incloure algun ressalt també a la zona posterior del pont Santa Rosa –
Batoi (ja al barri de Batoi) per tractar de garantir la seguretat vial també al llarg d’aquesta
recta.»

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies. Bé, li explique..., li acceptem el prec perquè són qüestions
que es poden realitzar, però a mi, si a vosté li pareix bé, entre altres, faré una breu introducció.
Els dos ressalts que es lleven al Camí Vell de Batoi no són per la construcció de la rotonda, sinó
perquè hi ha una sèrie de veïns que estaven un poc cansats de tindre cada dia davant de sa
casa, entre els números 2 i 6, un camió que passava, un autobús que passava... Perquè els
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ressalts aquells, si ho recordem, eren dels xicotets, de cautxú o metàl·lics, i és una molèstia per
als veïns. Ho dic perquè de vegades, com estàvem parlant abans amb el senyor Martínez, hi ha
qüestions d’estes que quan prens una decisió bona, perjudiques uns altres. En este cas, el que
volem és tindre algun altre tipus de solució, com pot ser algun pas elevat, que permeta que no hi
haja eixos..., o que minimitze. De tota manera, si a vosté li sembla, nosaltres ho plantejarem a
les dues associacions, tant a la dels Clots com a la de Batoi; perquè, de vegades, el criteri de
l’associació, doncs també, després és compartir-ho amb els veïns.
Sr. Ferrándiz: Sí, com deia, també em consta que els ressalts que es van retirar, també era,
com comentaves, perquè per a l’autobús doncs era una miqueta incòmode i, segurament, el
soroll que feien els camions quan passaven, doncs era una mica molest. Per això diem que, si hi
ha qualsevol altra fórmula que els tècnics i els encarregats pensen que és més oportuna, no hi
ha cap problema, l’important és ser capaços de garantir la seguretat viària al carrer. I després,
em sembla correcte que el senyor regidor vulga transmetre-ho a les associacions de veïns,
perquè concretament són els veïns de la zona els que ens van transmetre la inquietud a
nosaltres. Moltes gràcies.

4.16. GM PODEM - PREC PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Llig el prec, el Sr. Santiago, regidor del Grup Municipal Podem.
«Els Pressupostos Participatius són un bon instrument per a posar a disposició de la ciutadania
recursos públics i crear espais de debat, de decisió i de consens en la creació de sinergies
estratègiques de ciutat.
I per aconseguir-ho es fa necessària la realització d'assemblees obertes, dotació pressupostària,
utilització de les noves tecnologies i un grup motor que facilite el seguiment permanent dels
acords assolits, que garanteixi la transversalitat i que afavoreixi el treball de qualitat en matèria
de Participació Ciutadana.
Per aquests motius des de Podem realitzem el següent prec:
1. Recuperar per als propers Pressupostos Participatius; les assemblees obertes per zones

per facilitar espais de debat, arreplegada i priorització de propostes. I el Grup Motor per
facilitar el seguiment de l’execució de les mateixes propostes ciutadanes acordades.

2. Destinar el 25% del capítol 6 d’inversions del Pressupost Municipal.»

Sra. Sanjuán: Bé, gràcies, senyor alcalde, i bon dia a totes i a tots.
Quant al primer punt, des d’aquest Govern nosaltres estem oberts a propostes que puguen
millorar, en aquest cas, la participació ciutadana, i per això estudiarem aquest tema. Però,
valorem molt positivament el desenvolupament dels pressupostos i els resultats obtinguts fins
ara. Continuarem amb aquesta línia.
I, quant al segon punt, ho valorarem al moment d’elaborar els pressupostos; però no puc
acceptar-li eixa quantitat, ja que, com ja he comentat amb vosté, és molt elevada.
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Sr. Santiago: Des de Podem valorem molt positivament que es tinguen en compte les nostres
propostes. Com bé saben, això es va treballar en els primers pressupostos participatius. El tema
de les assemblees obertes a la ciutadania. I entenem que és un bon instrument per a
consensuar, prioritzar i que la gent puga opinar i crear d’alguna manera, estratègies conjuntes de
ciutat. Si bé és cert que, al llarg de..., o en l’evolució dels diferents pressupostos participatius
s’han potenciat certes debilitats amb la introducció de les noves tecnologies; entenem que no
s’ha d’abandonar les potencialitats dels pressupostos participatius, com són, precisament, les
assemblees presencials. Per tant, esperem que en els propers pressupostos participatius es
puga recuperar este tipus d’instrument. I, al mateix temps també, el grup motor que naix d’eixes
diferents assemblees que entenem que pot facilitar el seguiment dels acords assolits en les
assemblees.
I bé, nosaltres, evidentment, plantejàvem un màxim del 25% del capítol VI d’inversions; però, si
no és possible, esperem que es puguen redoblar esforços perquè la quantitat econòmica siga
molt més gran i la ciutadania puga tindre un paper molt més protagonista en les decisions
estratègiques de ciutat. Gràcies.
Sra. Sanjuán: Li repetisc que es tindrà en compte, però que no anem a canviar la ruta establerta
tal com està, ja que ens ha donat un bon resultat. Segons les dades, als pressupostos
participatius, com bé deia vosté, del 2015-2016 on es realitzen aquestes assemblees, hi
participaren 105 ciutadans. A partir d’eixe moment, en els pressupostos de 2016-2017, encara
que s’han fet eixes assemblees i hi ha un grup motor, a partir d’eixe moment la gent que ha
participat en aquests pressupostos participatius s’ha incrementat molt, introduint noves
tecnologies i altres. Per exemple, el 2018-2019, en els últims pressupostos participatius, hi
participaren 887 persones. Per tant, i encara que l’objectiu és millorar, creiem que estem en el
bon camí.
I quant a l’últim..., al segon punt, l’informe que actualment estem en un 11% d’eixe pressupost,
descomptades les inversions finançades per subvencions; per la qual cosa som dels ajuntaments
que més destinem a aquesta partida. No li podria acceptar eixe increment.

4.17. GM PODEM - PREGUNTA-PREC MILLORES C/ ESCULTOR PERESEJO
Llig les preguntes el Sr. Ferrándiz, regidor del Grup Municipal Podem.
«Amb la construcció del carril ciclo-vianant, s'està aprofitant per reacondicionar i rehabilitar certs
desperfectes en la calçada quan l'ocasió ho permet.
Un d'aquests casos, és el del C/ Escultor Peresejo. Des de fa temps, els ressalts situats en
aquest carrer (els més pròxims al col·legi Horta Major i a l'Institut Andreu Sempere) acumulen
quantitats enormes d'aigua que amb el pas dels vehicles dificulten el pas dels vianants per la
zona.
Ens consta que, des del Govern, alguns d'aquests ressalts han sigut reacondicionats i dotats de
desaigües per a evitar aquestes acumulacions. Encara així, amb les primeres pluges d'aquesta
segona quinzena d'agost, ja s'han produït les primeres acumulacions en almenys un d’aquests
pas de vianants elevats a aquesta via.
Per aquests motius des de Podem realitzem la següent pregunta - prec:
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1. Es té constància des del Govern Municipal d'aquest fet? està previst dotar de desaigües

també a aquest ressalt en particular? Es té previst donar-li solució abans de que
comence el curs escolar i la temporada de pluges per a evitar possibles molèsties als
veïns i veïnes de la zona?

Prec:
En cas contrari, seria demanar que es done solució a l’acumulació d’aigua que es produeix al
pas elevat d’Escultor Peresejo que es troba a l’alçada del col·legi Horta Major i l'Institut Andreu
Sempere.»
Sr. Jordi Martínez: Bé, comprovarem que és el que passa en eixe pas de vianants. La veritat és
que els revisarem tots perquè ara hem fet una xicoteta actuació d’enquitranar allí, i en les obres
de l’eix ciclopeatonal. Probablement algun embornal potser que estiga embossat pel continu
moviment de terres. És cert que no ho podrem fer abans del començament de l’escola, perquè
és la setmana que ve i hui és divendres, i dimarts serà quasi impossible, el dilluns serà
impossible fer-ho. De tota manera, comprovarem el tema i li posarem solucions.
Sr. Ferrándiz: D’acord. Ens consta que, de fet, en el pas de vianants anterior al que estic
comentant ací, sí que s’han posat uns embornals al començament, en eixe també es produïa
l’acumulació d’aigua. I, de fet, en aquest sí que estava inclòs l’embornal i no va haver-hi
acumulació en estes passades pluges. Simplement és en el posterior, que s’ha afegit una
canonada com al costat per davall, però no s’ha afegit un desaigüe. Aleshores, considerem que
tal volta eixa mesura podria evitar-ho.
I bé, respecte dels terminis, si no pot ser abans que comence el curs escolar, no hi ha problema,
però que siga com més aviat millor. Gràcies.

4.18. GM GUANYAR ALCOI - MOCIÓ PER A L’ANÀLISI DE LES CONDICIONS DE VIDA DE
LES ALCOIANES I ALCOIANS
El Grup Municipal Guanyar Alcoi presenta la següent moció.
«Mitjançant Resolució de 29 de desembre de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat
i Polítiques Inclusives, es van convocar, en règim de concurrència competitiva, subvencions
destinades a ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana per a impulsar
l’elaboració de plans municipals d’inclusió social i de cohesió social (DOGV 8218, 23.01.2018).
En la RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2018 es va publicar la relació de municipis als que se li havia
concedit l’ajuda per a elaborar aquest pla. Hi consten un total de 36 municipis on no figura Alcoi.
Tampoc figura als municipis exclosos per diverses raons.
D’altra banda, en la darrera presentació en públic de l’informe de Càritas Alcoi es deia així (juny
de 2019): “Las beneficiarias de la acción de Cáritas Alcoi en 2018 fueron 1.347 personas.
Cáritas Alcoi ha presentado su Memoria anual en la que ha informado de que un total de 1.347
personas fueron beneficiarias de su acción en 2018, con un aumento de 100 personas más con
respecto al año anterior. El 19 por ciento de las mismas han acudido a Cáritas por primera vez
este año.”

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13067433157733260061 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

Referència: 16075/2019

Per eixe motiu a la comissió informativa del mes de juliol Guanyar Alcoi va preguntar per les
raons de no presentar-se a aquestes ajudes. La resposta de la regidora Aranza de Gracia fou
que es va valorar no presentar-se doncs no s’acomplien els requisits per a ser beneficiaris de les
ajudes. El requisits de la convocatòria són els següents (ORDRE 11/2017, de 18 de desembre,
de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, DOCV Num. 8194 de
20.12.2017; art.6).
a) Criteris relacionats amb l’àmbit territorial d’actuació:
1r. Anàlisi de la situació i percentatge poblacional de pobresa i pobresa severa en l’àmbit
territorial de l’actuació.
2n. Anàlisi de la situació i percentatge poblacional de desocupació i desocupació de llarga
duració en l’àmbit territorial de l’actuació.
3r. Anàlisi de la situació i percentatge poblacional d’immigració́ en l’àmbit territorial de l’actuació́.
4t. Anàlisi de la situació i percentatge poblacional d’infància en l’àmbit territorial de l’actuació.
5t. Anàlisi de la situació́ i percentatge poblacional de majors en l’àmbit territorial de l’actuació́.
6t. Anàlisi de la situació́ i percentatge poblacional de persones en situació́ de dependència.
b) Criteris relacionats amb els recursos i actuacions de la corporació local:
1r Tindre firmat conveni de col·laboració amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives com
a membre de la xarxa OAPMI (antiga Amics).
2n Estar adherit a l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció del Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat.
3r Tindre servei d’atenció a la família i infància (SEAFI).
4t Tindre agent d’igualtat.
Al nostre entendre són elements molt bàsics, tant que els tenen poblacions molt més menudes i
amb menor recursos que la nostra. I el seu desconeixement suposa un greuge molt important
per a la qualitat de vida de les alcoianes i alcoians doncs significa no conéixer la població sobre
la que s’està actuant ni tampoc els efectes de les polítiques que s’implementen sobre aquesta
mateixa població.
Per aquests motius i en virtut de l'exposat l'Ajuntament d'Alcoi ACORDA:
1.

Que es duga a una diagnosi real de les condicions de vida de la població d’Alcoi i dels
recursos que s’ofereixen des del departament de serveis socials per tal de que com
ajuntament siguem un garant real del benestar de les nostres conciutadanes i
conciutadans.

2.

Que s’implemente un sistema d’indicadors sobre les condicions de vida de les alcoianes i
alcoians que siga públic i actualitzat anualment per a que permeta conèixer com vivim i
com incideixen les polítiques implementades, pel govern municipal però també del govern
de la Generalitat i del govern central.»
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La Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi, llig els punts d’acord de la moció.
Sr. Abad: Buenas. Desde Vox, pretendemos reducir el gasto público e ineficaz. Por lo que
suprimir las subvenciones de carácter ideológico, es el principio. Estaremos en contra de esta
moción.
Sr. Ferrándiz: Gràcies. Bé, la nostra feina, com ja he dit abans, com a representants públics és
garantir unes condicions de vida dignes per als nostres ciutadans i ciutadanes. I hem d’invertir
tants esforços com siga necessari per a poder-ho aconseguir. Aquestes mesures, sense cap
dubte, permeten poder actuar d’una forma més efectiva sobre les situacions de vulnerabilitat de
la nostra població i, al mateix temps, també ens permeten poder millorar aquesta existència a
través de, com comentava Sandra, dels resultats d’aquestes actuacions.
Així i tot, sí que ens agradaria preguntar al Grup Municipal Guanyar, en què es concretaria un
poquet més la proposta, respecte de com es realitzaria aquest diagnòstic, o per exemple, quins
indicadors creuen que seria convenient analitzar. Però, sense cap dubte, des de Podem
considerem que és una bona proposta, i per això valorem positivament la moció i li donarem
suport.
Sr. Marcos Martínez: Gracias señor alcalde. Contar con toda la información posible actualizada
es indispensable para el buen desarrollo de cualquier labor o proyecto, máxime cuando nos
referimos a bienestar y a las condiciones de vida de nuestra ciudad. Es, sin duda, el primer paso
para poder garantizar los servicios y optimizar el uso de recursos al respecto, así como ser el
reflejo de la firme voluntad del Gobierno Municipal, y entendemos que es así nuestro caso, de
administrar en cada ciudad la manera más óptima para los alcoyanos en general, y para aquellos
que necesitan una especial atención en particular.
Poder contar con aquellas subvenciones y/o ayudas destinadas a tal efecto es fundamental para
poder desarrollar todo tipo de acciones de carácter social, igualitarias o de inclusión.
Apoyarse, nutrirse e interactuar con el resto de administraciones es uno de los principales
cometidos y debemos evitar el quedar al margen en cualquier ocasión o ámbito, sea por el
motivo que sea, siempre, claro está, dentro de nuestras posibilidades.
Tener un banco de datos extenso y ampliarlo continuamente es una de las mejores herramientas
para trabajar. Conocer pues los datos actualizados de criterios de pobreza, desocupación,
inmigración, infancia, mayores y dependencia, así como estar adheridos u ofrecer los servicios
por parte de la corporación local, forma parte de las actividades cotidianas y el conocimiento y
desarrollo de estos datos y actuaciones. Algo que debemos llevar todos en nuestra agenda
cotidiana.
Por todos estos motivos, desde Ciudadanos apoyamos el desarrollar un diagnóstico real de las
condiciones de vida de Alcoy y de los recursos ofrecidos por Servicios Sociales, tal y como
indica el punto 1, así como el contar con un sistema de marcadores sobre las condiciones de
vida de los alcoyanos, público y actualizado, que nos permita siempre actuar sobre una realidad,
y del seguimiento activo de las políticas aplicadas por parte de todas las administraciones. Tal y
como apunta el número 2.
Por parte del Grupo Municipal Ciudadanos, el voto será a favor.
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Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. «No escatimarem esforços per alliberar els nostres
semblants, homes, dones i xiquets, de les condicions abjectes i deshumanitzadores de la
pobresa». Esta és la declaració del mil·lenni. Resolució aprovada per l’Assemblea General de les
Nacions Unides el 13 de setembre del 2000. En Compromís resumim aquesta declaració amb
dues paraules: respectem persones. Idea bàsica i fonamental de les nostres polítiques.
La situació d’emergència social requereix un pla de xoc amb mesures i accions concretes per al
rescat d’aquelles persones i col·lectius que han caigut de la xarxa de prestacions socials. Una
situació agreujada per la situació econòmica que patirem, sembla que tornarem a patir per
desgràcia sense fer els deures. I les mesures d’austeritat que han suposat un debilitament de
l’estat de benestar que, en el cas espanyol, s’incrementa amb el rescat dels bancs com a norma
primordial aprovada pels dos partits que han governat aquest Estat.
La desocupació és un dels majors factors d’exclusió social, i històricament l’ocupació ha estat un
dels mecanismes més eficients d’inclusió. En l’actual context no podem oblidar la situació de
precarietat laboral i de baixa intensitat laboral que ha generat un nou col·lectiu de vulnerabilitat,
el working poor, o literalment treballadors pobres.
Alcoi està fent-se sentir d’una manera important..., en els informes, any rere any, d’entitats com
Càritas es fa palés. La baixada de població activa és un fet, i la falta d’oportunitats que presenta
la ciutat és una realitat. És per això que, des de Compromís, entenem com a fonamental la
realització de diagnosis reals de les condicions de vida de la població, per poder oferir els
recursos necessaris que puguen garantir el benestar de les persones que viuen i conviuen a
Alcoi. Gràcies.
Sra. Payá: Gracias señor alcalde, buenos días a todos. Desde el Partido Popular pensamos que
se debe conocer el estado de la ciudad que se gobierna, en todos los ámbitos. Y en ese sentido,
pues esta moción es difícilmente rechazable.
Aquí ya hemos manifestado, en este mismo Salón de Plenos, alguna vez más, que para
gestionar bien hay que analizar dónde estamos y dónde queremos estar. Es decir, hay que tener
un proyecto. Y, en Servicios Sociales, pues parece que tampoco hay un proyecto claro. Se han
llevado a cabo algunas acciones y programas sin saber si son las más indicadas para la ciudad,
para su población, si van a paliar las carencias de determinados colectivos que necesitan
soluciones. Y, para saberlo, hace falta conocer esas carencias, y esto pasa por un estudio y
análisis de la situación.
Por otra parte, con el análisis de la situación de los colectivos que son susceptibles de riesgo,
cambiaría la postura. Hasta ahora ha habido una postura pasiva. Las personas en situación de
necesidad son las que van a buscar a Servicios Sociales, a manifestar sus necesidades, y
servicios sociales les ofrece los recursos disponibles. Sin embargo, con el conocimiento previo
de las situación de estos colectivos que nos daría estos análisis, cambiara la postura de los
Servicios Sociales a proactiva. Es decir, ya se podrían establecer acciones y programas
dependiendo de la situación, y esto permitiría ofrecer recursos a los que los necesitan, porque
sabríamos que los necesitan antes de que la situación fuese insostenible. Y creo que esto
diferencia el estado del bienestar. Gracias.
Sra. de Gracia: Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tots.
Bé, primer que res, doncs comentar-li a la senyora Obiol que, el que vosté posa ací de «no
conéixer la població» crec que és una dada errònia, crec que ja en la comissió, com vosté va
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anomenar, va demanar saber en quin estat estàvem, quins plans teníem, quines anàlisis de la
situació teníem, i es va comentar el tema de la subvenció, per què no s’havia presentat. Perquè
estàvem en ple estudi d’algunes anàlisis de situació i de plans que estaven acabant d’elaborarse. Ara com ara, d’estos sis que vosté ens posa, doncs podem dir que tenim complets la majoria,
més de la majoria i estem finalitzant els últims plans, d’acord?, les últimes anàlisis de la realitat.
de la qual tenim ben poc desconeixement. Tenim una realitat a Alcoi, sabem amb qui estem
treballant, sabem que apostem per una ciutat, per tots els col·lectius. I, simplement era
comentar-li que, per descomptat, li l’aprovem, però perquè estem en això. O siga, estem ja
treballant. I la diagnosi real està elaborant-se i està treballant-se ja.
Sra. Obiol: Gràcies ―ja puc començar?―. «El conocimiento ha de imponerse a la opinión, y el
conocimiento está basado en datos». Aquestes clares paraules van ser pronunciades pel
president de la Sociedad Estadística e Investigación Operativa. Va ser el passat dimarts, en la
inauguració del seu congrés celebrat al campus de la UPV, ací a Alcoi. Supose que els que
m’acompanyàreu, que molts hi estàveu, justament l’alcalde s’asseia al seu costat, ho recordareu.
La veritat és que massa sovint en política es prenen decisions basades en intuïcions, en opinions
o per fílies a determinats temes o persones. I, gràcies que tenim una ciutat ferma que pot revertir
amb la seua força i tossuderia algunes d’aquestes decisions, que podem eixir d’aquests efectes
negatius d’aquestes decisions.
En comissió informativa del passat mes de juliol, com s’inclou en l’acta d’aquesta comissió
informativa, li vaig preguntar a la regidora, Aranza de Gracia, les raons que havien motivat que
no ens presentàrem com a ajuntament a unes ajudes de Conselleria de Polítiques Socials per a
elaborar, de manera participada, a més, amb la ciutadania, plans d’inclusió. Pobles com
Ontinyent, Catarroja o Santa Pola sí que ho havien fet, i els les havien concedides. Altres com
Cocentaina també ho havien fet, però malauradament no els ho havien donat. Però nosaltres no.
La veritat és que era curiositat, però la curiositat es va convertir en preocupació, profunda
preocupació. No complíem amb els requisits? Estàvem en procés, és cert, ho va dir; però no els
acomplíem? Però és que els requisits, com heu pogut vore, són presentar una sèrie de dades,
una sèrie de dades molt bàsiques, com el percentatge de persones desocupades.
Com és possible que es parle d’Alcoi en positiu si no sabem com viu la seua gent? Per això
presentem aquesta moció, perquè només el coneixement i la informació ens pot ajudar a
resoldre els problemes presents i futurs que ha de tindre la nostra ciutat. Només amb dades
podrem valorar i accentuar tot allò que es fa bé a la nostra ciutat. I només si tothom ho coneix, si
són dades públiques i hi té accés, tindrem una societat realment informada, cohesionada i, per
tant, forta per enfrontar els reptes que ens vénen. Per exemple, l’emergència climàtica de què
parlàvem adés és un d’aquests reptes. No és gens complicat fer un sistema d’indicadors de les
condicions de vida de la població d’Alcoi. A més, no és només dels més vulnerables, és de la
població en general. Em preguntaven, aferrar una mica més aquesta moció. Podem saber quins
són els percentatges d’usuaris en prestacions socials, quin és el seu sexe, la seua edat; però
també podem saber qui participa més o menys en els pressupostos participatius, i saber, per
nivell educatiu, per exemple, a qui hem d’incidir més la promoció d’aquests pressupostos
participatius, això seria molt important. No és gens car fer aquest sistema d’indicadors. No ha de
tindre un cost afegit, de fet, perquè és informació que ja tindran els diferents departaments de
l’Ajuntament. Només cal sistematitzar-ho.
I, a més, i reprenc l’inici d’aquesta intervenció, comptem amb una companya excel·lent per a ferho, que és la Universitat Politècnica de València i la Càtedra SmartCity. Precisament en aquesta
mateixa inauguració, de la que parlava al començament, el seu director, Juan Ignacio Torregrosa
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ho va fer explícit amb el beneplàcit de l’alcalde «Només amb dades, podrem tindre una ciutat
intel·ligent», per això, us demane el vot favorable a aquesta moció.
Sr. Abad: Bien, pensamos que las herramientas para realizar estos análisis y estudios, existen
ya. Por lo que creemos que potenciar otra vez nuevas elaboraciones de planes, los vemos
innecesarios. De todas maneras, estamos en contra de esta moción. Gracias.
Sr. Ferrándiz: Bé, com comentava la companya Sandra, de Guanyar, des de Podem estem
totalment d’acord que la informació és coneixement i és poder, i que és clau tindre-la per poder
conéixer quina és la situació de la població, i per poder millorar les seues condicions. Bé, agraïm
l’aclariment que li hem demanat i, naturalment, com hem dit abans, secundarem la moció.
Sr. Marcos Martínez: Gracias. Como he dicho antes, des de Ciudadanos entendemos que así
es el caso de este Gobierno y esta Corporación, tener la mejor de las voluntades para este
trabajo, con lo cual, no ponemos en duda que se esté trabajando, que se tengan todas las cosas,
pero bueno, el tema de tener todos los datos al día, actualizarlos y hacer un seguimiento
continuo, no está nunca de más. Entonces para que... lo que ha podido suceder este año, por el
motivo que sea, no nos pase el año que viene ni los siguientes, pues por eso consideramos que
es interesante hacer hincapié en que estos indicadores, estos y muchos otros que se podrían
tener en cuenta, estén siempre al alcance de nuestra mano para poder trabajar en un contexto
real sobre nuestra ciudadanía. Por eso, nosotros seguimos apoyando la moción. Gracias.
Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. Per a nosaltres, tenim tot el suport de Compromís per
aprovar aquesta moció. I em sembla un retret o un toc d’atenció al Govern, que haguera hagut
de fer estes tasques més avançades, no haver-se retardat tant. Perquè, prendre les decisions
amb dades quantitatives i qualitatives que indiquen què està passant a la ciutat d’Alcoi, què està
passant amb els nostres conciutadans, són prou importants per a tindre-les totalment, i sempre,
actualitzades. Gràcies.
Sra. Payá: Sí, gracias de nuevo. Bueno, pues reiterar el apoyo a esta moción. Y, nos alegra que
se esté trabajando en ello, que estén casi disponibles, y esperamos que se puedan trasladar al
resto de grupos municipales. Nosotros pensamos que el conocimiento y el análisis del estado
real de la ciudad, consideramos que es imprescindible para Gobernar. A no ser que no quieras
que el conocimiento de esta realidad te arruine un buen titular, como es el tan manido por este
Gobierno “Alcoy en positivo”. Gracias.
Sra. de Gracia: Reiterem el que s’ha dit, que els informes ja estan pràcticament elaborats. En
les següents comissions s’informarà sense cap problema.
El que sí que vull comentar és unes paraules de la senyora Obiol, pense que poc aventurades.
Perquè diu «El Govern municipal ni tan sols opta a les subvencions per erradicar la pobresa,
com si fos un problema menor». Senyora Obiol, no, problema menor no és. No em pareix
correcte que parle del nostre Govern quan s’ha invertit en personal, en programes, en inversions.
Quan s’ha fet que estem, ara com ara, en l'erradicació..., amb les famílies d’exclusió. És el
menor índex que tenim ara. Quan tenim un departament que treballa dia a dia, dia a dia, amb
alcoians i alcoianes, com diu vosté, amb tota la població, en molts programes de molts àmbits,
en totes les edats, des de menors, majors, dependència, inclusió social, etc. I és per això que jo
convide a vosté i a la resta del Govern que qualsevol dia, qualsevol matí, quan vostés puguen o
estiguen convidats, que vinguen un dia al Departament de Serveis Socials, perquè allí voran les
realitats, allí voran com es treballa, allí voran el dia a dia de tot el que es fa. No tan sols amb
números, sinó amb persones. Per descomptat que els programes, els indicadors, treballem amb
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la realitat, hem de tindre anàlisis, hem de tindre de tot, perquè són una base de dades, i en això
és en el que estem.
Sra. Obiol: Gràcies. Bé, ràpidament torne a incidir en alguns punts que s’han tractat i que a
nosaltres ens agradaria que quedaren clars. No estem demanant un pla nou, no estem
demanant informes, no estem demanant despeses afegides. Estem demanant una
sistematització correcta i pública de les dades que ja té l’Ajuntament d’Alcoi, i que això siga
públic, i que tothom puguem accedir a aquestes dades. Perquè, recordem que estem demanant
dades agregades, no estem demanant dades confidencials, sinó dades agregades. Que, per
tant, si totes foren públiques i hi tinguérem accés, no podríem fer informacions, no podem fer
declaracions com les que vosté m’ha retret. Seria impossible perquè vostés tindrien dades
públiques i que dirien «mire-se-les», però és que no les puc mirar, perquè no existixen, no les
tenim al nostre abast. I això és important, d’acord?
No és una qüestió ideològica el que nosaltres estem demanant, és una responsabilitat de la
Corporació, i crec que compartida gairebé almenys per tothom. I això també és important tindreho en compte. Agraïsc molt la seua invitació al Departament de Serveis Socials; però aquestes
dades són de caràcter qualitatiu, és de veres. El quantitatiu no és l’únic que demostra la realitat.
De fet, jo treballe constantment en l’aspecte qualitatiu de la vulnerabilitat social, jo ho sé que no
tot ho expliquen les dades. Però és molt important tindre aquestes dades per a saber el volum
del problema al qual ens estem enfrontant, o saber el volum de l’èxit de les seues polítiques.
Gràcies.
L’Ajuntament Ple, per majoria, amb els vots a favor del regidors dels grups municipals
SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2),
PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2), i amb el vot en contra del regidor del Grup Municipal VOX
(1), aprova la moció.
4.19. GM GUANYAR ALCOI - PREC PER CONVOCAR COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA
CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ INDIRECTA DEL SERVEI DE PROVEÏMENT DE L’AIGUA
POTABLE
Llig el prec el Sr. González, regidor del Grup Municipal Guanyar Alcoi.
«A principis d’agost la Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l’Aigua va denunciar que
l’Ajuntament es feia càrrec de despeses que eren responsabilitat de l’empresa concessionària de
la gestió de l’aigua potable, Aqualia.
Per tot el que s'ha exposat realitzem el següent prec:
1. Que es convoque de forma imminent una reunió de la Comissió de Seguiment de la
Concessió de la Gestió Indirecta del Servei de Proveïment d’Aigua Potable per tal
d’aclarir les possibles irregularitats que la Iniciativa per la Gestió Pública de l’Aigua ha
assenyalat. Som conscients que ha hagut una comissió des de que vam presentar aquest
prec i que s’han aclarit coses, però la demanda crec que continua vigent.»
Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies. Bé, jo, és que en este tema de l’aigua que va tindre un bon
rastre estos anys..., jo..., vaig a començar pel que jo crec, i explicar-ho un poc a la gent que ha
vingut hui ací, però també a la ciutadania.
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A vore, la Comissió de Seguiment de la Concessió de la Gestió Indirecta de l’Aigua, vostés
saben qui la forma, els senyors que estem hui ací? La formen, a banda del secretari de
l’Ajuntament o en qui delegue, els grups polítics de la Corporació, dos membres de Seragua, en
aquell dia, i un membre de representació dels treballadors. Per què formen part els membres de
Seragua i la representació dels treballadors? Els grups polítics ja sabem per què. Els membres
de Seragua perquè eren els únics tècnics que tenien coneixement de la implantació del servei, i
els representants dels treballadors perquè, no sé si se’n recorden vostés, alguns treballadors
d’ells havien format part de la plantilla de funcionaris d’este Ajuntament, i no saben com anaven
a quedar al cap dels dos anys perquè havien de tornar o no al seu lloc de treball.
Jo tinc ací les huit actes, una més set, la de constitució, de la tan gastada Comissió de
Seguiment, i on es tracten temes tan importantíssims i tan diferents dels de la Comissió d’Obres
Públiques d’este Ajuntament, que si hi ha algú que vol consultar-la, em diu quins d’eixos temes
no es pot tractar en la Comissió d’Obres i Serveis d’este Ajuntament. És que pareix que eixa
comissió tinga allí representants veïnals que ja no poden vindre, representants d’institucions com
la Iniciativa Pública de l’Aigua, colles ecologistes. No, no, no..., allí no forma part ningú de la
societat civil. Això és una comissió merament tècnica, que no es pot dir que no estiga abordantse eixos temes. Està ací. Jo ara, si volen, ho passe per ací i em diuen quin dels temes no és
tècnic, i quin dels temes no es pot preguntar en esta comissió de hui en dia.
Clar, per això em pregunte: és necessària la convocatòria d’una Comissió de Seguiment de
l’Aigua? És el mateix problema en l’any 2000 o 2001 o 2002 que en l’any 2020? Per què no han
convocat des del 2003 eixa comissió? Probablement perquè no tinga cap utilitat tenint una
comissió com té este Ajuntament per a tractar tots eixos temes. Deu ser per això? O deu ser
perquè açò és la falta de transparència que sempre se’ns diu. Quin tema d’ací...?, és que jo..., és
que tinc ganes que vostés ho lligen. Després ho passaré, perquè tinc ganes que lligen quins són
els temes que... mire! Vaig a obrir-li un full, el que siga, tinc igual.


Primera, ―que no siga la de constitució―. Informe de l'empresa Seragua. Queda unida a
esta acta el informe que presenta la empresa Seragua sobre el estado actual del servicio
municipal de aguas de Alcoy y los cambios realizados desde el primero de octubre.



El següent punt. Informe del concejal delegado de Obras y Servicios y ruegos y
preguntas. El señor Torro pregunta por qué en el pliego de condiciones se habla de que
la empresa se hará cargo del alcantarillado. És simplement i purament qüestions
tècniques que estan abordant-se en les comissions, actualment d’Obres i Serveis, de
Patrimoni, en la que després vostés creguen que és.

Per tant, el mite que la Comissió de Seguiment és la panacea, és la solució de tot, oblide’s. És
que la mateixa és una còpia calcada de la comissió actual. I no hi ha cap atribució a eixa
comissió, que ho posa en la seua constitució, diferent de la de la Comissió d’Obres i Serveis.
Sr. González: D’acord, nosaltres entenem que, a pesar que la..., que podria ser una possibilitat
que s’obrira..., el que diu vosté, que no participen altres col·lectius socials, veïnals, però bé, ―ja,
ja, ja, no, no, sí, sí, que no, que no participen, sí, sí, sí―. Vull dir, enteníem també que parlar
amb l’empresa i parlar amb els representants de l’empresa, obria una possibilitat, i a més, parlarho en una comissió específica d’un tema que és el que considerem important, com el servei de
l’aigua..., i entenem que és important. Entenem també que..., vull dir que..., com deia la Iniciativa
Ciutadana de l’Aigua, el desgavell aquest que s’ha produït amb governs de tots els colors, és
una demostració de la dificultat per controlar la gestió privada, perquè, al final, sembla..., parlem
que no hi ha transparència, però no perquè..., per una qüestió de mania, vull dir, perquè de fet,
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vull dir, hi ha demandes al Síndic de Greuges que no s’han traslladat dades, i que ha costat, bé,
que hi ha hagut..., que s’han posat dificultats des de..., i s’ha hagut d’arribar al Síndic de Greuges
per a aconseguir informació. Entenem que davant d’aquesta dificultat, d’aquestes dificultats, a
banda d’una Comissió Específica que tractara açò específicament, per tindre més temps perquè
en les comissions informatives al final acaba tractant-se, i acaba tractant-se d’una forma..., no
sé..., entenc que més..., no, no superficial, però amb més temps i amb més assumptes. Vull dir,
entenc que a banda de tot açò, tot aquest desgavell és un motiu per a recuperar la gestió directa
per part de l’Ajuntament en acabar l’actual concessió.
Sr. Jordi Martínez: Això és una opinió. I és molt respectable. I açò és el que tenim ara obert ací.
Però, clar, parlar de la Comissió de Seguiment com si fóra un sanedrí, on van a arreglar tots els
problemes de l’aigua, doncs a mi, perdone que li diga que em resulta graciós. Perquè vostés,
esta mateixa setmana, en la comissió de despús-ahir, fan la pregunta que fan en l’exposició de
motius, i se li contesta tranquil·lament. I moltes voltes, i vostés algunes voltes potser encara no
ho han vist, però gent que porta més temps en esta Corporació, els tècnics de les empreses
adjudicatàries, estan fora per si és necessària la seua presència. I si vosté creu que s’ha de fer
una Comissió d’Obres Públiques i de Serveis a les Persones, la que vostés consideren oportuna.
La convoca extraordinàriament, com s’ha fet esta setmana, que ací s’han saltat el reglament com
han volgut, convocar comissions a tort i a dret, sense temes d’extraordinària urgència. Però, com
este és urgent i és important, vosté demana la convocatòria de la Comissió d’Obres Públiques, i
allí tractarem tots estos temes en un únic punt. I a mi no m’importa entrar a les tres de la
vesprada i anar-me’n a les tres del matí. A mi no m’importa, jo no sé si vostés tenen algun
problema. I els conten tots els temes que vostés vulguen aclarir. I si nosaltres creiem que una
pregunta de les que fan és tan enrevessada que necessitem la presència dels tècnics d’Aqualia,
doncs hi vindran. I si hi ha un tema que és de la representació dels treballadors, doncs hi
vindran. Però vostés, és que no hi ha cap funció, no hi ha cap tema que s’haja tractat allí que no
es puga tractar en este. És més, li ho torne a repetir, el que vostés van preguntar, és..., és el que
vostés pregunten allí. Com si açò no se sabera.
I, sobre el tema dels Síndics de Greuges, vaig a dir una cosa. La ―totalment respectable―, la
Colla Ecologista la Carrasca presenta un escrit i, en el mínim termini, si tu tens un mes per a
contestar, l'endemà tens ací la queixa del Síndic de Greuges. Em pareix que són totalment
diligents. Però també haurà d’entendre que, per exemple, en la legislatura passada la senyora
Anna Climent va demanar tota la informació de tot el contracte de Seragua, que forma part de 52
toms. I allí hem d’obrir un despatx exclusivament per a ella, perquè quan volia vindre, hi accedia.
Em pareix molt bé, i em pareix el correcte; però és un tema enrevessat. I entendran vostés que
recuperar totes les liquidacions, que abans eren en paper i ara són en sistema informàtic, doncs
de vegades costa. Nosaltres no anem a parar d’obrir la informació, perquè és que estem obligats
a això. Tardarem més, tardarem menys..., ara estem en una contestació d’uns temes del cànon
de manteniment, que va a ser complicat d’anar traent, i les liquidacions que són complicades...,
traent-les, perquè hi ha altres faenes en este Ajuntament. Però, el que la Comissió de Seguiment
siga la panacea de tot este problema, tinga vosté clar que no ho és.

4.20. GM GUANYAR ALCOI - PREC PER PROVEIR ZONES D’OMBRA EN ELS PARCS
INFANTILS
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Llig el prec la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.
«Gaire bé totes i tots vosaltres heu estat d’acord amb els problemes que tenim i els que venen
pel canvi climàtic. El mot d’emergència deixa ben clar com és de preocupant aquesta situació, i
està clar que està generant circumstàncies que hem d’atendre, no? Just ja ho parlàrem en
referència a la presència de l’amiant en els nostres carrers. No?, senyor silvestre. No és un
problema generat per nosaltres, però l’hem de resoldre nosaltres. I este estiu, i ho sabeu molt bé
perquè ho hem patit, hem tingut llargues temporades amb temperatures altíssimes, tant les
màximes com les mínimes. El nivell d’insolació al llarg de l’any és molt important a més a més, i
no sembla que siga una situació que anirà a menys, tot al contrari. Tot i així, moltes de les zones
de la nostra ciutat estan molt poc preparades per a aquesta situació. Els parcs infantils són una
bona mostra d’això. Alguns tenen zones d’ombres, però poques estan al lloc on més temps
passen els nostres xiquets i xiquetes: les zones centrals i els gronxadors. Per això demanem:


Que s’habiliten zones d’ombra, que es cobrisquen en la mesura del possible les zones on
major temps passen les xiquetes i els xiquets. No és complicat, ja hi ha ciutats que ho
han fet, com és el cas de Benidorm o Madrid. I així podran gaudir d’aquest espais durant
més temps, i també podran realitzar més activitats físiques a l’aire lliure, que hauria de
ser una de les principals fites a aconseguir per el bé de la seua salut present i futura»

Sr. Jordi Martínez: Bé, jo en este tema afegisc que nosaltres estem fent alguna zona en què
anem a fer ombra de manera artificial. En els parcs, principalment, com puga ser el parc del
Romeral, és una nova intervenció en què hem hagut de llevar tots els arbres que hi havia,
perquè recordeu que va haver-hi un temporal que en va tombar la major part. El que hem fet és
plantar nous arbres. I en els parcs també, com en la nova plaça que hi ha en Ferran el Catòlic
(en la plaça de Les Esclaves) també. Ho dic no per res. Perquè si nosaltres, en comptes de
plantar arbres al Romeral, haguérem plantat algun altres tipus d’ombra sintètica, no sé què ens
hagueren dit vostés. Perquè de vegades tallem un plataner, i és un escàndol; si no arribem a
plantar arbres al Romeral, probablement n'haguérem tingut molts més, no?
Per tant, estem treballant. Creiem que el que hem de fer és replantar arbres en zones on hi havia
arbres. No buscar una altra opció.
Sr. Obiol: Em divertix molt quan parla així de nosaltres, perquè no és incompatible posar zones
d’ombra artificials amb plantar arbres. Perquè, lògicament, per molt que vosté vulga plantar
arbres, que jo estic d’acord totalment que s’han de plantar els arbres, i més en una zona com el
Romeral, que va ser una llàstima, de veritat, perquè vam perdre tot aquest bosc, petit bosc que
teníem allí al cor de la ciutat, difícilment damunt dels tobogans o en mig dels tobogans podem
plantar algun arbre que faça ombra perquè, quan estiguen els xiquets en el tobogan, no alcen el
bull, és simplement això. Una cosa són les baralles partidistes que nosaltres podem tindre, i una
altra el sentit comú.
Els xiquets necessiten ombra. Com necessiten ombra, podem plantar arbres com heu fet, i és de
veres que costarà molt de veure els seus resultats, perquè costarà molt que cresquen encara,
per això nosaltres no vos hem dit res, i una altra cosa és proveir-los d’ombra, que fa falta.
Sr. Martínez: A vore, com diu vosté... Bé, m’alegre que li divertisca ―Molt bé, doncs és una de
les qüestions per què veníem―. Si hem d’aplicar el sentit comú, el primer sentit comú que jo
aplicaria és que si jo tinguera un xiquet i hi ha quaranta graus no estaria en el parc. No, per
favor, no, és que és així. A vore, en un parc infantil, però no en estos parcs que hi ha ara, en els
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parcs que hi ha en tota la ciutat. Vosté se’n va a Cantagallet en... ―com? Sr. Alcalde: Té la
paraula el senyor Martínez― en Cantalgallet, vosté ha vist el parc que hi ha allí? ―Sra. Obiol:
Sí― Sí, l’ha vist? ―Sra. Obiol: fa temps― Fa temps que no el veu, fa temps que no el veu.
―Sra. Obiol: En Cantagallet?― Sí, sí, Cantagallet. En Cantagallet vam haver de llevar els
arbres del costat dels jocs, de com vosté diu dels gronxadors, de tots els tobogans, perquè
causaven un perill per als xiquets. Sí, sí, no, no. En això no ho substituïm en una... com
substituïm un tobogan?, amb un tendal? Substituïm amb un tendal un parc infantil? Doncs jo crec
que no és la millor manera, no. El que estem fent és tornar a replantar i buscar les zones
d’ombra. Però jo, el que aconselle a tots els pares i mares d’Alcoi és que amb estes
temperatures que vosté està dient-me ací, que hi ha unes temperatures que eren d’exposició
solar, que no portem els xiquets als parcs. Si fa vint-i-cinc graus, porte’l. Si en fa quaranta, no el
porte. Li ho aconselle jo... ―Sra. Obiol: Gràcies, ho tindre en compte. Gràcies. Si no m’ho
apuntaré―. Doncs per a això estem.

4.21. GM VOX: MOCIÓN CONVOCATORIA PLAZAS POLICÍA LOCAL
Se presenta la siguiente moción por el Grupo Municipal Vox.
«En los últimos años la plantilla de la Policía Local de Alcoy ha decrecido de forma considerable,
los datos son reveladores, en el año 2013 la misma contaba con 100 efectivos de los cuales más
de 70 se encontraban en disposición de intervenir en la vía pública. En la actualidad, contamos
con 68 efectivos, con 52 componentes en primera actividad.
La Policía Local tiene el mismo cometido que el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
determinado en el artículo 104 de la Constitución Española: proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades y el mantenimiento de la seguridad pública. Asimismo, la Ley Orgánica
2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su primer artículo determina que las
Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de la seguridad pública en los términos
establecidos en la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local y en el marco de la Ley. El
mantenimiento de la seguridad pública se ejercerá por las distintas Administraciones Públicas a
través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Y en su artículo 2 establece que son Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales.
De forma más concreta nuestra Policía Local debe realizar como mínimo las siguientes
funciones descritas en el artículo 33 de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de
coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana:
1. Son funciones de quienes integran los cuerpos de policía local las señaladas en la normativa
estatal sobre fuerzas y cuerpos de seguridad.
2. También serán funciones de quienes integran los cuerpos de policía local las siguientes:
a) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano y en vías de su
competencia.
b) Ejercer las funciones de policía administrativa dentro del ámbito de su competencia,
especialmente en lo relativo a ordenanzas, bandos y demás disposiciones municipales, así como
en lo relativo a las disposiciones autonómicas respecto de las cuales les hayan sido delegadas
dichas funciones.
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c) Participar en las funciones de policía judicial, especialmente con relación al tráfico y en el
ámbito de las competencias municipales, de acuerdo con la legislación vigente.
d) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos
delictivos, en el marco de colaboración establecido en las juntas de seguridad y consejos de
seguridad local, tanto en el ámbito urbano como rural.
e) Intervenir en la gestión de los conflictos de la ciudadanía en el marco de la mediación policial
cuando sean requeridos por la ciudadanía, colaborando de forma pro-activa en la transformación
de dichos conflictos.
Con la entrada en vigor del Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece
el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las
entidades que integran la Administración local, la plantilla ha disminuido en 15 componentes.
Por otro lado, en España tenemos el Nivel de Alerta Anti-terrorista que consiste en una escala
compuesta por varios niveles complementarios, cada uno de los cuales se encuentra asociado a
un grado de riesgo, en función de la valoración de la amenaza terrorista que se aprecie en cada
momento. En la actualidad se fija en el nivel 4, riesgo alto de atentado terrorista, con lo cual, la
cantidad de efectivos bien formados en las calles de Alcoy, debe ser equitativa a su ciudadanía y
al riesgo que conlleva.
Por consiguiente, como determina la exposición de motivos de la Ley 17/2017, de 13 de
diciembre, de la Generalitat, de coordinación de policías locales de la Comunidad Valenciana
hay que valorar, en primer lugar, el papel que han desempeñado las policías locales: sus
atribuciones, su capacidad de respuesta así como su proximidad al quehacer diario de los
vecinos de nuestros pueblos y ciudades. Esta valoración ha de ser contrastada con las
demandas del propio colectivo policial, especialmente en todo lo que concierne a la carrera
profesional, y también con las necesidades de la ciudadanía, pues las policías locales pueden y
deben configurarse como instrumento de cohesión e integración social, superando un concepto
restrictivo y anticuado de orden público para dar paso a otro, más amplio, basado en el principio
de proximidad, que potencie su carácter preventivo y asistencial, dirigido a la resolución de
conflictos.
Teniendo en cuenta que la labor de la Policía se lleva a cabo durante las 24 horas y los 365 días
del año es fácil llegar a la conclusión que la falta de agentes conlleva un deterioro importante de
los servicios a prestar. Por todo ello, entendiendo la importancia de la asunción del principio de
precaución en un aspecto que puede afectar a la seguridad y bienestar de los ciudadanos y
visitantes de Alcoy, el Concejal de Vox del Ayuntamiento de Alcoy propone al Pleno de la
Corporación la adopción del siguiente:
Acuerdo
PRIMERO.- La creación de la plazas vacantes junto con las necesarias en las siguientes ofertas
de empleo público, que al menos suponga recuperar los efectivos de Policía Local en 2013.
SEGUNDO.- El compromiso por parte de ésta Corporación de cubrir las plazas de Policía Local
creadas anualmente en la oferta de empleo público.»
El Sr. Abad lee a continuación los puntos de acuerdo de la moción.
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Sra. Obiol: Estem d’acord amb el que planteja Vox en la seua moció. Som del parer, ja ho hem
manifestat moltes vegades, que els serveis públics s’han de cuidar i, per tant, s’han de dotar de
suficient personal que, amb condicions laborals dignes, puguen desenvolupar la seua funció. Per
tant, votarem a favor de la moció. Però pensem que caldria ampliar-la i referir-se a tots els
serveis municipals públics. Tots i cadascun d’ells han de tenir una plantilla suficient i amb
condicions de treball segures i estables per tal de poder desenvolupar la seua feina
correctament. I constituir, realment, un servei a la ciutadania. Gràcies.
Sr. Santiago: Gràcies, alcalde, i bon dia de nou a tothom. Anem a veure, si bé és cert que des
del Govern Municipal s’han fet certs avanços en matèria de Policia Local. Des de Podem
entenem que encara queda molt per fer, i de segur que això ho compartim la major part
d’aquesta Corporació. I entenem que s’ha de continuar o s’han de redoblar esforços per dotar-los
dels equipaments necessaris, ja siguen les armilles antibala que va informar en comissió
informativa que anava a fer-se, en l'àmbit de nous vehicles, però també en l'àmbit de noves
places de Policia Local, sobretot si volem donar el millor servei possible. I quan parlem del millor
possible, també volem..., estem parlant de la Policia de proximitat, de la Policia de barri, que ara
com ara encara no està en marxa. Sí que és cert que es va poder implementar durant la
legislatura passada, però ara com ara, per la falta d’efectius, no es pot posar en marxa. I
entenem que això dóna un molt bon servei a la ciutadania. I nosaltres, des del Grup Municipal de
Podem, estarem atents perquè això siga una realitat. És a dir, perquè la Policia Local tinga els
equipaments que els hi fa falta per a exercir la seua professió o la seua tasca de la millor manera
possible, i els efectius necessaris per a tindre el millor servei de Policia Local de cara a la
ciutadania.
Això és una cosa. I l’altra, dit això, des de Podem no anem a normalitzar o legitimar Vox en les
institucions públiques. Perquè entenem, entenem, que no és un vehicle democràtic vàlid. I el seu
ADN posa en perill la convivència entre els ciutadans i les ciutadanes de les diferents ciutats i
municipis de l’Estat espanyol. Per això, des de Podem tanquem la porta de les institucions a Vox,
i no anem a blanquejar un partit que fomenta la seua existència en l’odi. Per aquests motius, des
del Grup Municipal de Podem, i amb el suport de la nostra assemblea, votarem en contra de la
proposta de Vox. Gràcies.
Sra. Rosa García: Gracias señor alcalde. Lo que se tiene que oír.
Bueno, en cuanto a la moción de Vox nuestra posición no puede ser sino favorable, ya que es
evidente que con el número de efectivos en primera actividad, 52 según la exposición de
motivos, es imposible garantizar una seguridad ciudadana eficiente en una ciudad de 59.000
habitantes, como es Alcoi. En este sentido, hay que destacar que según la Federación Española
de Municipios y Provincias, basándose en los criterios establecidos por la Unión Europea, existe
una recomendación que sitúa la ratio mínima de agentes en primera actividad en 1,8 policías por
cada 1.000 habitantes. Sin embargo, en Alcoy nos encontramos con un ratio inferior a 1 agente
por cada 1.000 habitantes. Estamos a la mitad de lo recomendable. Por lo tanto, huelga decir
que la situación de nuestra ciudad en cuanto a efectivos, es absolutamente precaria, Y que
además, si no se proveen de forma urgente nuevas plazas, esta situación va a empeorar. Ya que
nos consta que la media de edad de los agentes de policía es de 50 años, edad cada vez más
próxima a poderse acoger a una jubilación anticipada, con la consiguiente mengua en cuanto al
número de efectivos. Por tanto, desde el Grupo Municipal Ciudadanos entendemos que la
moción está más que justificada y que reforzar la plantilla local de Alcoy es una necesidad
imperiosa, así que vamos a votar a favor de la misma. Gracias.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13067433157733260061 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

Referència: 16075/2019

Sr. Ruiz: Moltes gràcies, senyor alcalde. En este debat conflueixen dos aspectes que entenem
bàsics i importants: la seguretat dels vianants en primer lloc i, naturalment, les condicions
laborals dels treballadors municipals. Són dos aspectes que es veuen afectats per la falta
d’efectius policials, que arrossega l’Ajuntament des de fa moltíssim temps.
Hem de ser capaços, per tant, d’atendre aquestes dues línies d’acció dotant de nou personal el
cos. Pensem que la proposta és raonable per dos motius bàsicament.


Per una banda perquè no fixa unes quotes impossibles, sinó retornar com a mínim a la
situació de 2013. En un període on la crisi econòmica estava colpejant i havia fet una
sèrie d’efectes importants per a la situació econòmica de l’Ajuntament.



I, per altra banda, perquè pensem que és raonable que, com marca el segon punt de
l’acord, l’increment del nombre d’agents es faça de forma progressiva. Per tant, es tracta
de programar a mitjà termini l’augment de la plantilla.

Pensem que donar suport a aquesta moció representa mostrar una voluntat clara per millorar la
situació dels professionals de la Policia i per millorar el servei que reben els ciutadans. Més
personal permetrà reforçar la presència d’agents en el carrer, augmentant la sensació de
seguretat i poder recuperar serveis com el de proximitat o de barri, suprimit, precisament, per la
falta de personal. En eixos objectius de millorar els serveis i les condicions laborals sempre
trobaran el suport del Grup Municipal del Partit Popular, que jo, com a portaveu, hui pensava que
venia a un Saló Plenari, i no a un tribunal, després d’haver escoltat la sentència que ha emés el
senyor jutge Santiago.
Sr. Belda: Bé, moltes gràcies, senyor alcalde, i bon dia a totes i a tots.
La moció, després parlaré dels punts d’acord perquè n’hi ha un que..., ens passa com abans,
no?, quan estem fent un punt d’acord en una moció, el que posem ha de ser real. El primer punt
d’acord, no és que siga real o no real, és que no sé a què es referix. La creació de places
vacants, juntament amb les necessàries... Les places vacants no es creen. Es creen places, i
després estan vacants. I no podem crear places, les places es creen en el pressupost. Amb la
qual cosa, el primer punt és que no li veig cap sentit. Vull dir, li puc vore el sentit al segon punt,
en el qual jo faig una comparació molt fàcil. És com quan un està callat i li diuen que calle. O
quan un està assegut i li diuen que s’assega. I jo li diré, d’acord. Si el compromís per part de la
Corporació de cobrir les places de la Policia Local anualment en l’oferta d’ocupació pública.
Perfecte, perfecte, ja està. Si és que estem fent-ho. Que algú em diga que no estem fent-ho. Si
algú em diu que no estem fent-ho, jo li diré que sí, però resulta que no és així; perquè resulta que
des que estem nosaltres, que cada oportunitat en l’oferta d’ocupació pública que hem tingut, hem
cobert el màxim de places de policia possibles, la taxa de reposició, que hem de recordar que
està ací, ens permet. Vull dir, no és que no volem traure places, és que traiem les que ens
deixen. Perquè hi ha una taxa de reposició, que hem de recordar que va instaurar el senyor
Rajoy, que ens limita. I sempre hem demanat més del que tocava. També les dades en
l’exposició són un poc..., s’hauria de vore-les, no?, perquè parlaven que en el 2013, parla la
moció, hi havia 70 agents en el carrer, actualment n’hi ha 69. Actualment 69 agents de policia en
el carrer, de les 92 places que hi ha. Això vol dir, en un resum de números, que a mi m’agraden
molt els números, 92 places, 27 vacants. De les 27 vacants n’hi ha una oferta d’ocupació que
està activa. És a dir, una oposició que està en marxa. Que, evidentment, no va al ritme que tots
desitjaríem. Perquè quan estem parlant d’una oposició es presenten 300-500 persones. En un
tribunal és complicat de dur endavant, i al final és el tribunal el que decidix el tempus d’eixa
oposició, que va en marxa i va el més ràpid possible. Eixes 8 places s’incorporaran. Després
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resulta que la prejubilació de 13 policies va ser fa uns mesos. No hem concretat cap oferta. Fa
uns mesos, sense donar opció... una altra opció que no fóra aprovar una oferta d’ocupació, que
la setmana que ve en mesa de negociació ja tenen els sindicats una oferta d’ocupació per a
suplir aquestes places, per a poder cobrir aquestes places de policies que s’han jubilat. I,
conjuntament amb les 3 places que tenim aprovades de l’oferta anterior, i conjuntament amb 3
places que aprovarem d’esta oferta, en resum, és que en l’oferta que aprovarem la setmana que
ve en mesa de negociació, s’aprovaran 19 places que, sumades a les 69 que n’hi ha, si sumem...
bé, seixanta... sí, 65 més 4 que hi ha en comissió de serveis, perquè serien 65 més les que he
dit, fan un total de 92. Que són totes les que tenim disponibles.
Jo no sé,m senyor Ruiz, del Partit Popular, quan ha dit que fa moltíssim temps que hi ha eixes
mancances, moltíssim temps era el 2010? Ho dic perquè en el 2010 el Partit Popular va suprimir
10 places, que no li pareixia molt important al Partit Popular en aquell moment la Policia, ara sí.
Jo m’alegre que siga així ―Sr. Alcalde: Vaja acabant―. No, en el pròxim continuaré.
Sr. Abad: Voy a poner un ejemplo. La ciudad de Elda tiene 100 efectivos, y la ciudadanía está
solicitando más representantes, y tienen muchos menos habitantes que la población de Alcoy.
Con 6 u 8 efectivos en la calle, que es el servicio que hay en cada…, no llega a cubrir ni todos
los barrios ni, digamos, las urbanizaciones, nuestros parques naturales y un largo etcétera. En la
actualidad nuestra plantilla de la Policía Local se encuentra realizando un esfuerzo extra para
que se cubran los servicios mínimos, síntoma de su compromiso con los alcoyanos, sin el cual,
no serían atendidos los servicios más básicos. Ya está, no tengo nada más…
Sra. Obiol: Evidentment, estem als antípodes totalment del que planteja Vox al seu programa;
però hem dit que no entenem la política com una baralla entre partits, sinó com una via, ací a
l’Ajuntament, però també fora al carrer de millorar la vida dels ciutadans. No acceptar aquesta
moció que reclama una cosa justa i sensata, millorar el servei públic, que està al servei de la
ciutadania, seria una incongruència. Com tampoc entenc que Vox s’haja negat a les anteriors
mocions o bé que el Partit Socialista s’haja negat a posar zones d’ombres als gronxadors; però
això és un problema dels altres grups polítics, no del nostre. Nosaltres reclamarem sempre,
presente qui presente aquestes propostes, uns serveis públics de qualitat amb professionals
formats, ben pagats, amb estabilitat per poder oferir el millor servei als ciutadans i a les
ciutadanes. Gràcies.
Sr. Santiago: Insistir en la primera intervenció que fem. Des de Podem estarem atents i
actuarem amb fermesa perquè la Policia Local tinga els efectius que mereix i tinguen els
equipaments que es mereixen. Posarem tots els nostres instruments al nostre abast perquè això
siga una realitat, perquè entenem que la ciutadania d’Alcoi mereix el millor servei de Policia
Local. I la Policia Local mereix els millors recursos possibles perquè ells puguen treballar d’una
forma la més òptima possible. Per tant, insistir que fan falta més equipaments i fan falta noves
places de Policia Local.
Per aquest motiu, i com he dit al principi, des del Grup Municipal de Podem i amb el suport de la
nostra assemblea, votarem no a Vox. I també, agrair al Partit Popular que m’hagen atorgat una
nova titulació. Moltes gràcies.
Sra. Rosa García: Muchas gracias. Bueno, reiterar nuestro voto positivo y, bueno, hacer una
reflexión por el que yo creo todos los grupos que estamos representados en el Ayuntamiento
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tenemos una idea común y que es igual, y que es mejorar la vida de los alcoyanos y mejorar
Alcoy en todos los aspectos.
Es no solamente lícito sino necesario, que todos estos grupos lo trabajemos de manera
particular, en nuestras asambleas, con nuestros afiliados, con asociaciones y con el resto de la
ciudad; pero, si no estoy equivocada, yo creo que la herramienta para poder influir en que los
proyectos o las peticiones se realicen, es el Pleno. Y, como así lo considero, pues vamos a votar
obviamente a favor de la propuesta de Vox. Gracias.
Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. Estem totalment d’acord amb el que ha plantejat el regidor
del Partit Socialista. La taxa de reposició és la que està plantejant el no creixement dels serveis
públics, dels funcionaris que necessitaria esta ciutat, ja no esta, sinó totes les ciutats i, fins i tot,
la comunitat autònoma. Al País Valencià som la comunitat autònoma amb menys funcionaris de
tot l’Estat espanyol. Aleshores, això està generant una problemàtica que estem vivint en la
Sanitat, per exemple, estem vivint en altres serveis que atorga la funció pública a la ciutadania.
Totalment d’acord amb el que planteja amb relació a la taxa de reposició.
Aleshores, i en el segon punt de l’acord «el compromiso por parte de esta Corporación». El
compromís està clar. Tots volem que els serveis públics de la nostra ciutat funcionen millor.
Aleshores, no és qüestió que vulguem fer-ho, sinó que és qüestió que no puguem fer-ho perquè
hi ha una llei que ens ho impedix. Aleshores, jo canviaria açò i plantejaria que evitem esta llei...
plantegem que es canvie la llei, perquè és la part més important. Gràcies.
Sr. Ruiz: Moltes gràcies. Vull reiterar el vot favorable a aquesta proposta per a millorar els
serveis públics. Vull recordar-li al regidor que va ser en 2009, no en 2010, quan, en plena crisi
econòmica, el Govern del Partit Popular d’aleshores va amortitzar places pactant-les amb els
sindicats. D’acord.
El que sí que demane, el que sí que demane, és que pensem en què és el positiu o el negatiu
per als ciutadans, i no d’on vinga o de qui ho ha fet. I això jo crec que hauria d’aplicar-s’ho vosté
en primera persona. Què és positiu per als nostres veïns i què no. I sobretot, li recorde que vosté
és el Govern, no és l’oposició d’un govern pretèrit. Que vosté és qui governa, i governa des de fa
huit anys. Per tant, assumisca les seues responsabilitats i no s’escuden en governs pretèrits de
fa ja huit anys. És l’únic que li demane, que pensem per favor en què és bo o no és bo per als
nostres ciutadans, independentment de qui ho formule.
Sr. Belda: Senyor Ruiz, perfecte. Sí, totalment responsable perquè, com estem fent-ho, em sent
totalment responsable, i cap tipus de problema. Però, quan jo vaig a un govern pretèrit, no és per
oposició d’eixe govern pretèrit, és perquè eixe govern pretèrit ha tingut..., té conseqüències ara.
Quan les conseqüències del govern pretèrit m’afecten ara, clar que ho he de dir. Evidentment,
perquè són conseqüències que estem heretant i que estem patint. I clar que cal tindre-les, però
no hi passa res. Però no és per fer oposició, és perquè la gent entenga a voltes per què passen
estes coses. És a dir, per què no hi ha deu places més de Policia Local a Alcoi? Perquè es van
suprimir al seu moment. Perquè, si no, la gent diria, i per què no estan? No, no ho he fet jo. Cal
dir qui ho ha fet! Jo crec que això és prou obvi.
Quant a la moció, jo el punt número dos no tinc cap problema a acceptar-lo perquè, ja li dic, com
estem fent-ho, cap problema. Pel que fa al punt número u, és que crear places vacants no en
podem crear. Jo no sé si s’ha de reformular el punt o simplement eliminar-lo perquè, al final, jo
crec que la voluntat de la moció, entenc jo, que eixa voluntat és que es cobrisquen totes les
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places que siguen possibles i que, entenc jo, ens permeta la taxa de reposició. També vull
recordar, em sap greu, senyor Ruiz, però és així, que el Partit Popular fa uns mesos va votar en
contra d’eixa flexibilització de la taxa de reposició. Amb la qual cosa, doncs tampoc no és que...
és una cosa que suma. Jo crec que, a partir d’ara, anem tots en el mateix carro i intentem tots
que açò vaja millor.
Per tant, jo li accepte... nosaltres acceptarem eixe punt número dos. El punt u, no, no per res
sinó perquè no podrem complir el fet de crear places vacants, perquè no es pot fer.
Sr. Abad: Bien, pues en el primer punto, si me puede explicar como podemos enfocar-lo para
poder llevar-lo a cabo. Porque sí que hay plazas vacantes… placas vacantes, no. Se ha reducido
el número de efectivos de policía que influye en la calle, influye en los ciudadanos, y
necesitaremos una solución para este problema. A ver como lo podemos enfocar.
Sr. Alcalde: Jo crec que és tan senzill com llevar el terme vacant. Només s’amplien les places, i
ja està.
Sr. Belda: No, perquè si diem la creació de places, quan estem dient la creació… o siga, crear
places, vol dir que en el pressupost haurem de crear més places de les que hi ha, i també hi ha
una limitació per a crear places. Perquè, quan creem una plaça, això s’aprova en el pressupost i
vol dir un increment salarial en el qual també estem limitats. Amb la qual cosa, el que jo tinc clar
és que en les places que ja hi ha actualment, com anem a cobrir-les totes, estarem parlant de
106 efectius en el carrer de policia. I en conversacions amb el cap de Policia, ell diu que amb
eixe número és totalment suficient per a poder donar el servei que toca al municipi d’Alcoi
actualment. Això no vol dir que canvie la situació i que hàgem de fer-ho, però actualment no és
necessària la creació de més places, sinó de cobrir les que estan. Que jo crec que això sí que es
reflectix en el punt número dos. Per això dic..., jo crec que l’ideal seria deixar el punt número dos,
que el que diu és cobrir les places existents, d’acord?
Sr. Abad: Bueno, insisto que crear las plazas no es solamente la solución porque la gente
necesita ver a la Policía en la calle, tener un punto de atención. No cubrimos todos los servicios
que necesitamos, pero ni de lejos. Eso está claro por mucho que digan que vamos a tener 106
efectivos más, pero no llegamos ni a los parques naturales, no revisamos las zonas foráneas a
Alcoy, los polígonos industriales. O sea, estamos de paso, no concretamos más. Entonces,
necesitamos más gente en la calle, más agentes en la calle para poder confiar y tener más
seguridad de los ciudadanos.
Sr. Alcalde: De tota manera, per acabar el debat. Mantenim el punt primer perquè també marca
com a límit el 2013, en què no hi havia més places de les que hi ha ara; per tant, no afecta al que
estem dient. Per a simplificar, votem llevant el terme vacant, votem la moció tal qual i ja està.
Sr. Abad: Sí.
El Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los concejales de los grupos
municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), CIUDADANOS (2), GUANYAR ALCOI
(2) y VOX (1), con los votos en contra de los concejales del Grupo Municipal PODEM (2), y la
abstención de los concejales del Grupo Municipal COMPROMÍS ALCOI (2), aprueba la moción,
que incorpora la enmienda del Grupo Municipal SOCIALISTA, en los siguiente términos:
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«En los últimos años la plantilla de la Policía Local de Alcoy ha decrecido de forma considerable,
los datos son reveladores, en el año 2013 la misma contaba con 100 efectivos de los cuales más
de 70 se encontraban en disposición de intervenir en la vía pública. En la actualidad, contamos
con 68 efectivos, con 52 componentes en primera actividad.
La Policía Local tiene el mismo cometido que el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
determinado en el artículo 104 de la Constitución Española: proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades y el mantenimiento de la seguridad pública. Asimismo, la Ley Orgánica
2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su primer artículo determina que las
Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de la seguridad pública en los términos
establecidos en la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local y en el marco de la Ley. El
mantenimiento de la seguridad pública se ejercerá por las distintas Administraciones Públicas a
través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Y en su artículo 2 establece que son Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales.
De forma más concreta nuestra Policía Local debe realizar como mínimo las siguientes
funciones descritas en el artículo 33 de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de
coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana:
1. Son funciones de quienes integran los cuerpos de policía local las señaladas en la normativa
estatal sobre fuerzas y cuerpos de seguridad.
2. También serán funciones de quienes integran los cuerpos de policía local las siguientes:
a) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano y en vías de su
competencia.
b) Ejercer las funciones de policía administrativa dentro del ámbito de su competencia,
especialmente en lo relativo a ordenanzas, bandos y demás disposiciones municipales, así como
en lo relativo a las disposiciones autonómicas respecto de las cuales les hayan sido delegadas
dichas funciones.
c) Participar en las funciones de policía judicial, especialmente con relación al tráfico y en el
ámbito de las competencias municipales, de acuerdo con la legislación vigente.
d) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos
delictivos, en el marco de colaboración establecido en las juntas de seguridad y consejos de
seguridad local, tanto en el ámbito urbano como rural.
e) Intervenir en la gestión de los conflictos de la ciudadanía en el marco de la mediación policial
cuando sean requeridos por la ciudadanía, colaborando de forma pro-activa en la transformación
de dichos conflictos.
Con la entrada en vigor del Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece
el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las
entidades que integran la Administración local, la plantilla ha disminuido en 15 componentes.
Por otro lado, en España tenemos el Nivel de Alerta Anti-terrorista que consiste en una escala
compuesta por varios niveles complementarios, cada uno de los cuales se encuentra asociado a
un grado de riesgo, en función de la valoración de la amenaza terrorista que se aprecie en cada
momento. En la actualidad se fija en el nivel 4, riesgo alto de atentado terrorista, con lo cual, la
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cantidad de efectivos bien formados en las calles de Alcoy, debe ser equitativa a su ciudadanía y
al riesgo que conlleva.
Por consiguiente, como determina la exposición de motivos de la Ley 17/2017, de 13 de
diciembre, de la Generalitat, de coordinación de policías locales de la Comunidad Valenciana
hay que valorar, en primer lugar, el papel que han desempeñado las policías locales: sus
atribuciones, su capacidad de respuesta así como su proximidad al quehacer diario de los
vecinos de nuestros pueblos y ciudades. Esta valoración ha de ser contrastada con las
demandas del propio colectivo policial, especialmente en todo lo que concierne a la carrera
profesional, y también con las necesidades de la ciudadanía, pues las policías locales pueden y
deben configurarse como instrumento de cohesión e integración social, superando un concepto
restrictivo y anticuado de orden público para dar paso a otro, más amplio, basado en el principio
de proximidad, que potencie su carácter preventivo y asistencial, dirigido a la resolución de
conflictos.
Teniendo en cuenta que la labor de la Policía se lleva a cabo durante las 24 horas y los 365 días
del año es fácil llegar a la conclusión que la falta de agentes conlleva un deterioro importante de
los servicios a prestar. Por todo ello, entendiendo la importancia de la asunción del principio de
precaución en un aspecto que puede afectar a la seguridad y bienestar de los ciudadanos y
visitantes de Alcoy, el Concejal de Vox del Ayuntamiento de Alcoy propone al Pleno de la
Corporación la adopción del siguiente:
Acuerdo
PRIMERO.- La creación de la plazas junto con las necesarias en las siguientes ofertas de
empleo público, que al menos suponga recuperar los efectivos de Policía Local en 2013.
SEGUNDO.- El compromiso por parte de ésta Corporación de cubrir las plazas de Policía Local
creadas anualmente en la oferta de empleo público.»

4.22. GM VOX: RUEGO PROTECCIÓN BIONDAS LATERALES
Lee el ruego el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox.
«En la calle San juan de Ribera, a la altura de los números 59 y 95, existen unas biondas o
quita-miedos metálicos de doble onde actuando como elemento pasivo en seguridad vial,
situadas en sendas curvas de 180 y 90 grados respectivamente, las cuales están desprovistas
de protección o sistema de contención en su parte inferior.
Ello supone un grave peligro en caso de caída de ciclistas y motocicletas ya que, debido al
cerrado angulo de dichas curvas, es muy probable que estos salgan proyectados hacia las
respectivas biondas, sobre todo en casos cuando la calzada se halle mojada.
En estos casos, el conductor puede golpearse con los postes de sujeción o colarse por debajo
de la barrera, provocando posibles amputaciones o lesiones medulares en caso de colisión.
Según los datos que maneja la Dirección General de Tráfico, en lo que va desde principios de
año hasta abril de 2019, han fallecido 63 motoristas, de los cuales el 18% de estos fallecidos
fueron por el impacto contra uno de los quita-miedos.
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RUEGO
Por todo ello y debido al riesgo y peligro que supone, proponemos:


que para evitar riesgos, se modifiquen dichos quita-miedos proveyéndoles de una
protección adicional en su parte inferior para minimizar las lesiones que resultasen de
una caída y posterior impacto contra los mismos.



O bien, se proceda a las sustitución de dichos elementos por otros que garanticen una
mayor seguridad para los conductores, como pudieran ser, unos provistos de elementos
de absorción de impactos, según la norma UNE 135900 de 2005.»

Sr. Martínez: Acceptem el prec. Vorem quina de les dues opcions és la més…. bé, una volta que
va a canviar-se, la que done millor resultat. No són trams extens d’això…, amb la qual cosa sí
que podem des de l’Ajuntament fer-ho i, per tant, acceptem el prec.
Sr. Abad: D’acord, moltes gràcies i, al més aviat possible que ho duguen a terme.
4.23. GM VOX: PREGUNTA SITUACIÓN PLANTA DE TRANSFORMACIÓN
Lee la pregunta y el ruego el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox.
«La planta de transferencia de residuos ubicada en el Polígono EL Clérigo, lleva cerrada desde
el verano de 2013.
Se explicó que la planta pasaría a tener un carácter de reciclaje, como un gran ecoparque, por lo
que seguiría estando vinculada a la eliminación de residuos, pero con una actividad que
generaría menos molestias.
En su día, la planta pertenecía al Consorcio para la eliminación de residuos del que formaban o
forman parte varias poblaciones de la zona.
Después de su cierre por decisión del Tribunal Supremo, ha habido un cambio en la legislación y
la planta sigue esperando cuál será su función.
Es una inversión muy grande para que esté desaprovechada ya que con el paso del tiempo se
deteriora, lo que ocasiona mas gastos para su puesta en marcha como ocurre con el CEEM.
Ademas, que esté cerrada supone un gran coste para el servicio de transporte de residuos que
han de ser transportados para ser eliminados a Jijona o Villena.

PREGUNTA


¿cuál es la situación actual y futuro de esta instalación?»

Sr. Silvestre: Sí, a vore, tots sabem un poc la història llarga d’aquesta planta i que ja al final en
el..., el Tribunal li va donar o es va… va signar la legalitat d'aquesta. En aquesta planta, al seu
dia ens negàrem que fóra una planta de transferència de residus orgànics pels problemes
d’higiene i olors que podria provocar al voltant de la ciutat. A partir d’ací, se li va dir a VAERSA
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que ens proposara un altre ús relacionat, evidentment, per a la planta. Ells ens van proposar en
setembre del 2018 una base logística per a Ecoparcs mòbils i transferència de residus de poda i
jardineria i voluminosos, i se’ls va aprovar la llicència per a fer aquesta activitat; però ara com
ara, encara no s’ha posat en marxa res.
Sr. Abad:


«Tenen pensat arribar a un projecte o alguna cosa?»

Sr. Silvestre: A vore, s’han establit reunions amb ells, i se’ls ha convidat que proposaren coses
a banda d’açò o que encetaren este projecte que ens van proposar, però també nosaltres hem
intervingut, hem promogut una reunió entre VAERSA i el que és el Consorci Comarcal de
Residus per veure si poden col·laborar entre ells, i si es pot fer alguna activitat relacionada amb
el Consorci utilitzant una part d’estes instal·lacions. S’ha fet la reunió. Sembla que no han arribat
a cap acord, i no sabem res més. Estem en aquest punt ara, en aquests moments.
Sr. Abad:
«RUEGO
Si no se provee o existe ninguna actuación sobre las instalaciones, ruego se retomen las
negociaciones oportunas con las partes implicadas para darle lo mas rápido posible una utilidad
vinculada al reciclaje, ya que son unas instalaciones adecuadas para una ciudad enfocada
también en el reciclaje en los últimos años.»
Sr. Silvestre: Sí, continuarem promovent... intentant que es torne a reobrir, que apleguen a un
acord o que almenys VAERSA pose en marxa, hi faça alguna activitat en aquesta planta.
Sr. Abad: Molt bé, moltes gràcies.

4.24. GM PARTIDO POPULAR - MOCIÓN SOBRE LA ADHESIÓN DE ALCOY A LA
RÉSSEAU ART NOUVEAU NETWORK
Se presenta la siguiente moción por el Grupo Municipal del Partido Popular.
«El Art Noveau (Bélgica y Francia), Jugendstil (Alemania y Paises Nórdicos), Modern Style
(Reino Unido), Nieuwe Kunst (Paises Bajos), Stile Liberty (Italia), Sezession (Austria) son
variantes de un fenómeno esencialmente Europeo, el Modernismo.
Este movimiento que surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX propiciado por el
desarrollo industrial, las posibilidades que ofrecían las nuevas tecnologías y los nuevos
materiales, combinó la aspiración por la belleza, un trabajo artesanal y meticuloso, con un gusto
por los detalles. Su legado es el resultado de una maravillosa armonía entre la arquitectura, el
mobiliario y la decoración del que también disponemos en Alcoy.
Pero el patrimonio modernista ha estado olvidado durante decenios. Aunque vuelve a estar de
moda y aparentemente protegido, todavía existen grandes obras desconocidas, desprotegidas e
incluso destruidas. Por esta razón en 1999 nace la Réseau Art Nouveau Network (RANN), una
red formada por instituciones y expertos de ciudades europeas, caracterizadas por poseer un
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importante patrimonio modernista, creada para estudiar, promover y ayudar a proteger el
patrimonio Art Nouveau.
La RANN, ofrece la oportunidad de integrarse en una red internacional y multidisciplinar de
profesionales y especialistas que permite intercambiar conocimientos, buenas prácticas,
experiencias y conocimientos para el estudio, la protección y la promoción del patrimonio
modernista. También permite participar en proyectos organizados por la Red y subvencionados
con fondos europeos.
Son miembros de esta red en España Barcelona, Melilla y Terrasa , Budapest y Szeged en
(Hungría), Bruselas (Bélgica), Älesund (Noruega), Bad Nauheim y Darmstadt en (Alemania),
Aveiro (Portugal), La Chaux-de-Fonds (Suiza), La Habana (Cuba), Ljublana (Eslovenia), Nancy
(Francia), Oradea (Rumanía), Región Lombarda (Italia), Riga (Letonia), Subotica (Serbia), y
Viena (Austria).
Alcoy, por su importante patrimonio modernista, pertenece desde 2010 a la Ruta Europea del
Modernismo, un proyecto de divulgación cultural y de promoción de los valores del patrimonio
modernista.
La conservación y puesta en valor de este patrimonio desde un enfoque científico y riguroso
mediante la cooperación con profesionales de otras ciudades pertenecientes a la RANN
permitiría intercambiar conocimientos, colecciones, archivos, obras y experiencia con la Red o
con el público en general con motivo de actividades organizadas como reuniones, conferencias,
coloquios, días de estudio para profesionales, exposiciones y publicaciones para público variado.
Todo ello integrado en diversos proyectos como Modernismo y Ecología, proyecto quinquenal
apoyado por el programa Cultura 2007-2013 de la Comisión Europea en el que uno de sus
objetivos era sensibilizar al público sobre la importancia de la ecología desde la época
modernista hasta hoy, el Modernismo y el desarrollo sostenible o los efectos del clima sobre los
edificios modernistas.
Asimismo, tanto la ciudad como las actividades que se desarrollan en torno al Modernismo
serían más visibles gracias a la promoción de la RANN a través de su web, que incluiría una
página dedicada a la ciudad, también en sus rrss y un boletín que se envía a más de 6000
contactos con motivo de eventos recurrentes como el Día Mundial del Art Noveau, celebrado el
10 de junio.
Para ello, es necesaria una participación regular, tanto como sea posible, en las reuniones de la
RANN, incluida una Asamblea General Anual. Estas reuniones de 3 a 5 días, se organizan por la
secretaría de la RANN por turnos en una ciudad miembro de la Red y generalmente están
compuestas por una Asamblea General, una reunión de trabajo técnico, un evento público
(conferencia, taller, etc.) y una visita al patrimonio local de la ciudad sede.
Al requisito de esta cooperación científica hay que añadir una cooperación financiera de 2.000
euros anuales, además del coste de los viajes generados por la asistencia a las reuniones antes
mencionadas.
Por todo ello presentamos el siguiente punto de

ACUERDO
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Que el Gobierno Municipal estudie la posibilidad de adhesión de Alcoy a la Réseau Art
Noveau Network.»

La Sra. Payá lee a continuación el punto de acuerdo de la moción.
Sr. Abad: En la actualidad Alcoy y su Feria Modernista han convertido la ciudad en un referente
del modernismo en la provincia. El auge que ha ido cogiendo en los últimos años demuestra el
empuje, casta y buen hacer de los alcoyanos en potenciar y recuperar, por medio de actividades
culturales, la importancia que tuvo Alcoy en la época, aumentando la cultura y las actividades
económicas. Alcoy siempre fue, es y será cuna de emprendedores, de gente con ganas de
trabajar por y para Alcoy. Los edificios y detalles de estilo modernista que todavía se conservan
en nuestra ciudad reafirman la importancia económica, industrial que tuvo Alcoy en la época.
Debemos, y tenemos la responsabilidad y la necesidad, de protegerlo, de transmitirlo a las
nuevas generaciones, la cuales se van a convertir en los dueñas de un patrimonio único que
entre todos los alcoyanos, durante generaciones, hemos mantenido y respetado. Gracias.
Sr. González: He de reconéixer que la primera idea que m'ha passat pel cap quan vaig veure
aquesta proposta realitzada pel PP, i consistent a adherir-se a una xarxa internacional per
promoure un dels nostres béns culturals. El primer que em va vindre al cap, i supose que potser
no seré l’únic, és la proposta d’adherir-se a la xarxa de ciutats del Nadal que va fer el PP els
passats anys, crec.
En aquell cas, quan buscaven un poc d’informació sobre aquell projecte, veiem que no aportava
massa coses concretes de les ciutats, que els beneficis no estaven molt clars i no acabàvem de
saber quines ciutats en formaven part i..., per no parlar de les relacions sospitoses de membres i
fundadors en assumptes irregulars, per dir-ho així.
En aquest cas, a pesar de..., reconec que és un prejudici, hem observat que la xarxa sembla
més formal, per dir-ho així. És més eficient. I està formada fa vint anys. Hi ha nombroses ciutats
que formen part d'aquesta. Algunes associades com Terrassa, que entenc que ha de ser-ho, és
un dels nostres referents més propers a l’hora de promoure l’era modernista. Bé, que promou
moltes accions concretes com exposicions, col·loquis, que semblen interessants i de qualitat,
projectes de formació, projectes també que, com plantejava, promoure el patrimoni a públic amb
discapacitats visuals. I entenem que tot açò, vull dir, proporcionaria un benefici a la nostra ciutat
i, en definitiva, és una proposta interessant que podrà posar més valor a aquest patrimoni, i
permetrà aprendre d’altres experiències amb la cooperació amb altres ciutats.
Com que el que es demana és que s’estudie aquesta possibilitat i es valore, no veuríem massa
inconvenient de donar-li suport. Gràcies.
Sr. Ferràndiz: Bé, des de Podem, com comentava Pablo, també teníem una miqueta esta
inquietud, què devia ser aquesta xarxa després del precedent que teníem sobre les ciutats del
Nadal. Però bé, també al mateix temps sempre hem valorat el nostre patrimoni i la nostra cultura
com un element clau de la nostra societat, ja que és allò que ens arrela al territori i que ens dóna
a tots sentit de comunitat i, per tant, considerem que protegir-la i revalorar-la sempre és
important. Sense cap dubte, un dels valors d’aquest patrimoni cultural alcoià és el modernista, i
considerem que és important conservar-lo, protegir-lo, revalorar-lo i donar-lo a conéixer, i
posicionar Alcoi al món. Per això ací també considerem que sense oblidar un altre aspecte
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cultural important de l’època, que és el protagonisme i el reconeixement a la història i a la lluita
de la classe treballadora i al moviment obrer. És el moviment de la majoria al que tots i totes
devem molts dels drets que hui en dia gaudim en tot el món, i a la nostra ciutat en particular.
També considerem que això és un component essencial per a endinsar-nos en el coneixement
de la nostra societat i de la nostra història.
Per tot el que he exposat, des de Podem valorem positivament la moció que presenta el Partit
Popular, i que s’estudie la possibilitat d’adherir-nos a la Réseau Art Noveau Network, com ja han
fet altres ciutats com Terrassa, Barcelona, fins i tot La Habana cubana, i per això el nostre vot
serà favorable.
Sra. Rosa García: Sí, muchas gracias. En cuanto a la moción del Grupo Municipal Popular, y
siendo realmente lo que solicita un estudio sobre la conveniencia o viabilidad de la adhesión de
Alcoy a la RANN, nuestra postura, la postura del Grupo Ciudadanos va a ser a favor, ja que
mientras no entren factores ideológicos o de otro tipo que distorsionen peticiones, siempre
vamos a mostrar un espíritu colaborador cuando se pida un estudio. Máxime cuando, como en
este caso, el mismo puede ser beneficioso para la divulgación y puesta en valor de nuestro
patrimonio modernista.
Hay que tener en cuenta, creo que es importante destacarlo, que en la actualidad, de alguna
manera, ya nos encontramos adheridos bajo el paraguas de Barcelona al formar parte de la Ruta
Modernista Europea. Bien es verdad que lo mismo sucedía con Tarrasa y que finalmente se han
adherido como ciudad independiente, y que es muy probable que el estar adheridos de esa
forma conlleve muchas ventajas.
Como decía, el PP está pidiendo que se estudie la posibilidad de adhesión, y entendemos que
esta petición, tal como está planteada, debería de haberse introducido en forma de ruego y no
de moción, nuestro voto va a ser a favor.
Sra. Guillem: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, des de Compromís creem que la cura del
nostre patrimoni local és absolutament inqüestionable. L’adhesió a la Réseau Art Noveau
Network no només suposa una entrada més a la xarxa internacional del modernisme, sinó que
ens obliga a ampliar els estudis sobre el nostre modernisme i donar-li unes noves perspectives
de caire cultural, econòmic, artístic i sociològic que fa que anem més enllà dels estudis
materialistes o quantificadors, però que aprofitarà per a..., jo crec que nous vessants més
socials, com és el feminisme, per exemple. Estudi, protecció, àmplia promoció i difusió de l’Art
Nouveau és una de les potes fonamentals de la xarxa. Que, a més de posar Alcoi en el mapa
europeu d’una forma més concreta i àmplia, ens pot ajudar mitjançant l’obtenció de finançament
europeu, ja que ajuda els seus membres a obtindre’l d’una ampliació dels estudis de l’època des
de perspectives noves. Com he dit ja, el paper de la dona, per exemple. Les condicions de
salubritat dels xiquets i xiquetes i molts altres aspectes que fins ara no hem tingut en compte.
L’obligació i promoció d’estudis serà fonamental per a conèixer millor el nostre passat.
I, finalment, creiem que aquesta adhesió també ens donarà una millor visibilitat internacional. De
forma que puga atraure un turisme deslocalitzat a les dades tradicionalment assenyalades. D’un
target de renda i perfil cultural mig elevat, respectuós amb la ciutat i amb una elevada
consciència ecològica.
Aquesta xarxa ens pot ajudar a afinar amb el target a què ens adrecem per tal de llançar la
definició del model turístic de ciutat que definitivament volem. On els nostres recursos culturals
siguen el focus d’atracció d’un consumidor respectuós i conscienciat, tant en la protecció del
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medi, com en la protecció de la nostra pròpia població. Ajudant així, tant al sector de l'hostaleria
com al comerciant. Considerem que, si som capaços d’adherir-nos i garantir un nivell òptim als
punts exigits, el cost de la dita adhesió serà molt inferior a la repercussió econòmica que tindrà a
la nostra població. Per tant, no podem sinó dir que sí.
Sra. Zamorano: Gràcies, senyor alcalde. A vore, fa mesos que vam posar en marxa aquest
projecte des de la Regidoria de Turisme i, com bé ha dit la companya, sabeu tots que formem
part indirectament d’esta ruta a través de l’Institut de Paisatge Urbà de Barcelona. Totes les
ciutats actualment, excepte Terrassa, espanyoles formen part d’eixa ruta a través de l’Institut de
Paisatge Urbà. Formar part a través de l’Institut no té cap cost, però nosaltres pensàvem que
teníem una ambició sana. Tenim patrimoni suficient, com va fer Terrassa al seu dia per saltar-se
l’Institut de Paisatge Urbà i anar directament a la font. Per això, fa ja molts mesos, a finals de
l’any passat, ens vam posar en contacte amb el Ministeri de Cultura, en concret amb la
comissària de Cultura que fa d’enllaç amb el Consell d’Europa en matèries de cultura, Pilar
Barraca, per demanar-li informació sobre la idoneïtat o no d’adherir-se, en què anava a
beneficiar-nos del que teníem al que hi podríem obtindre. Ella ens va animar, de fet, que en
formàrem part no tan sols..., perquè al final, és una entitat que també depén del Consell
d’Europa, que pot rebre subvencions i, estant en eixa entitat, podríem beneficiar-nos-en.
Aleshores, ella mateixa es va posar en contacte amb la persona que s’encarrega a Brussel·les
de fer-ne les tramitacions. Ens va donar el contacte, vam fer un mail per a demanar-los
informació i sobretot indicar l’interés que teníem d’adherir-nos-hi. És cert que no ens han
contestat encara. També és cert que hem tingut les vacances, hem tingut un període de festes.
És de veres que per circumstàncies d’acumulació, de treball a l’oficina, no hem insistit en eixe
correu; però el tràmit està fet i la insistència, evidentment, es farà en estos mesos, ara quan
tinguem un respir de la Fira. I jo crec que estem tots en la mateixa línia, que és important que
no... Jo sí que en coneixia l’existència. No vaig tindre eixa susceptibilitat de què parlaven els
companys de Guanyar i de Podem. I bé, el tràmit està així.
Sr. Abad: Bueno, la adhesión de… ¡Ay, perdón.!
Sra. Payá: Gracias señor alcalde. Bueno, les agradezco a todos la predisposición y, nada,
comentarles que lo que pretende esta moción es; pues darle una vuelta de tuerca a aquello que
motivó realmente la Feria Modernista que está teniendo tanto éxito, y que probablemente tenga
mucho más este año, que es el patrimonio modernista.
Con la adhesión a esta red de cooperación, pues tenemos eso, la oportunidad de adherirnos a
un extenso grupo de instituciones de diversas ciudades europeas que no tienen… que
caracterizadas como Alcoy por un importante, poseer un importante patrimonio modernista. Y los
objetivos son investigación en la conservación y la divulgación. La Ruta Europea del Modernismo
solamente tiene el objetivo de divulgación. Esta red va más allá.
Nosotros sí que nos hemos puesto en contacto, lo hicimos bastante antes de estas vacaciones, y
sí que nos han contestado. Entonces, nos han dicho que una de las ventajas, algunas de las
ventajas que lleva el pertenecer a esta red, es que dentro de la red habrá una página dedicada a
la ciudad, con información y fotografías de la ciudad, con una relación de artistas modernistas de
la ciudad, con el contacto de la institución miembro, con enlaces a las webs del Ayuntamiento,
con enlace a la web de Turismo, y además nos incluyen en las redes sociales, en el boletín que
envían a más de 6.000 contactos con el motivo del día mundial del modernismo. Y, lo que es
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muy importante también, daría la posibilidad de estar incluidos en proyectos con financiación
europea.
Los próximos eventos confirmados son:


28 y 29 de noviembre de 2019. Un simposio. Los interiores del período Art Nouveau.
Analizar, restaurar y hacer accesible. En Bruselas. Evento del que nos enviarán más
información, junto a una invitación. Ya nos…, por email nos han invitado ya a asistir a
este simposio.



Y luego, está la segunda quincena de junio, el que será la asamblea anual que reúne a
todos los miembros institucionales, honorarios e individuales, y que incluirá un día de
taller, visita al patrimonio modernista de la ciudad. Hay que saber que esta asamblea
cada vez se celebra en una ciudad miembro de la red y que incluye los talleres, visita al
patrimonio modernista de la sede ese año de la asamblea y, además, reuniones de
trabajo y, evidentemente, la elección de lo que es la asamblea propia. Que es la elección
de un nuevo presidente y la junta.

Y, nada, y además, al tratar-se de una red de cooperación puede haber un intercambio de
conocimientos. No solamente podemos aprender, también dar a conocer la magnífica
restauración llevada a cabo en nuestra ciudad, del patrimonio industrial modernista que
combinan estética y funcionalidad para adaptarlos a los nuevos usos. Eso creo que les puede
parecer muy interesante, como son el complejo Eduardo Latorre, edificios de la Politécnica,
edificio Olimpia, etc.
Nos parecía interesante, sumamente interesante, la posibilidad de adherirse a esta red y por eso
hemos hecho esta propuesta. Gracias.
Sr. Abad: Nada más que decir a la intervención de Amalia. Está clarísimo que la adhesión de
Alcoy a esta red daría a los alcoyanos y a la ciudad de Alcoy el reconocimiento internacional que
nos merecemos. Muchas gracias.
Sr. González: No, simplement, vull demanar disculpes. Sembla que aquests prejudicis eren
massa forts, però, al final, crec que l’esperit crític sempre és positiu. I afrontar qualsevol
assumpte des d'aquest mateix...
Simplement vull reiterar el suport a l’acord; perquè creiem que serà positiu per poder donar-li
altres vessants com la científica de què parlàvem, i altres punts de vista també. I res, perquè el
Govern seguisca una altra volta treballant en l’assumpte, i res més. Gràcies.
Sr. Ferrándiz: Res, simplement, en la línia del que comentava el company. Que bé, que
considere que en política estar alerta sempre és una virtut. I també, demanar disculpes, no pel
prejudici, però reiterar el nostre suport a la proposta perquè la considerem molt positiva per a la
ciutat d’Alcoi.
Sra. Rosa García: Únicamente reiterar el voto a favor.
Sra. Guillem: Bé, nosaltres considerem que té tres conseqüències fonamentals:
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Per una banda és l’ampliació dels estudis patrimonials, tant artístics, industrials,
arquitectònics com socials.



La focalització del nostre model turístic.



I, finalment, una bona i positiva repercussió econòmica.

Per tant, donarem el nostre suport.
Sra. Zamorano: Jo, no obstant això, i anticipant que anem a votar a favor, perquè ja estem fentho, i no podria ser d’una altra manera. El que també em qüestione un poc, com la companya de
Ciudadanos, és que açò, presentar-ho com a moció? Ni com a moció ni com a prec. Si s’haguera
preguntat en una comissió, s’haguera informat dels tràmits que s’havien fet.
Una altra cosa que m’ha cridat l’atenció és quan parla vosté que s’han posat en contacte, li ha
arribat informació, fins i tot els han invitat a formar-ne part. Però, com els han invitat? Com a
Partit Popular?, com a Govern?, com a representants de l’Ajuntament d’Alcoi? Perquè clar, els
han invitat... No sé..., però com que parlava... A vore, el tema que..., no és que sembla que
vostés tenen més informació que jo, i tota la que ha narrat es consulta al web. I, si tu consultes al
web, t’envien informació del que tu preguntes en el web, que això ja ho he fet jo. Però la persona
de contacte que és la que ha de fer la inscripció..., no sé si han arribat fins a eixe punt... Jo, sí.
Però bé, no passa res. Si volen apuntar-se el tanto, el tanto per a vostés. Jo em dedique a fer
feina.
El que sí que vull afegir és que no pensen que açò serà la panacea. Vull dir, la promoció
patrimonial, la promoció cultural i, sobretot, el fer un..., crear un recurs turístic d’este patrimoni no
va només lligat a adherir-se a estes xarxes a escala europea o a escala internacional, va lligat a
tindre una política en matèria turística i a treballar eixa política. Exponent d’eixa política, bé, jo
crec que al llarg d’estos anys de Govern socialista hi ha hagut un revulsiu respecte a altres anys i
altres èpoques, i el patrimoni modernista s’ha revalorat. I s’ha revalorat, principalment, també,
perquè la ciutadania ho ha assumit, ho ha conegut i se n’ha vanagloriat, i per això, el principal
exportador d’eixe recurs del nostre patrimoni.
Com dic, la Fira Modernista ha sigut un exponent, jo crec que el que més difusió ens donarà, i en
un futur continuarà donant-nos. I també és cert que, si haguera sigut des del primer any per part
del PP, açò no s’haguera fet, perquè la participació hi va ser nul·la.
Sra. Payá: Bueno, no voy a responder a sus críticas. Solamente decirle que desde el año 2010
estamos en la Ruta Europea del Modernismo como un Gobierno del Partido Popular. O sea que
algo el Partido Popular también hizo. Con respecto a los contactos, pues evidentemente ha
invitado al Ayuntamiento, no nos ha invitado al Partido Popular. Sí que me he puesto en
contacto. Si quiere le puedo enseñar los emails que he intercambiado con la señorita Alis Alon
que es la secretaria de coordinación de la red. Y, bueno, rogaríamos que si siguen haciendo
contactos, pues nos mantengan informados de todos los avances, y que estamos a su entera
disposición para ayudarle en lo que necesiten. Muchas gracias.

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de sus asistentes, con los votos a favor de los
concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4),
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COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1),
aprueba la moción.
4.25. GM PARTIDO POPULAR - PREC SOBRE LA CONVOCATÒRIA DEL DEBAT SOBRE
L’ESTAT DE LA CIUTAT
Llig el prec el Sr. Ruiz, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular.
«Mai en la història democràtica de l’Ajuntament d’Alcoi s’ha instaurat la celebració anual del
Debat sobre l’Estat de la Ciutat. Sí que s’ha desenvolupat de forma esporàdica, com per
exemple l’any 2013, l’última vegada que es va celebrar, fa ja dues legislatures.
L’absència d’aquest debat resta la possibilitat de contrastar idees, programes i visions de la
ciutat amb l’objectiu de millorar les condicions de vida dels veïns i garantir el progrés del
municipi.
Aquest model de debat permet, a diferència d’altres sessions plenàries, analitzar la situació
general de la ciutat i consensuar les iniciatives prioritàries de la gestió municipal, oferint la
possibilitat, fins i tot, d’incloure aquestes propostes en el pressupost municipal del següent
exercici.
Per aquest motiu el Debat sobre l’Estat de la Ciutat suggerim la possibilitat d’incloure un punt de
propostes d’acord plantejades pels diferents grups municipals i, fins i tot, per entitats de la ciutat.
Entenem que un debat d’aquestes característiques no pot quedar-se, com ha succeït en altres
ocasions, en un simple intercanvi de torns de paraules, sinó que hauria d’incentivar la cerca
d’acords mitjançant el plantejament de resolucions votades per tots els grups.
Amb eixe objectiu, entenem que la data idònia per a celebrar el Debat sobre l’Estat de la Ciutat
serien els mesos de setembre i octubre, just abans de tancar l’elaboració del pressupost
següent.
Amb aquests arguments, formulem el següent,
PREC
1. Que l’alcalde convoque, una vegada a l’any, una sessió extraordinària del Ple destinada a
debatre l’Estat de la Ciutat.
2. Que l’ordenació del debat es consensue en una reunió de la Junta de Portaveus
convocada a tal efecte.»
Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies. Bé, a vore, nosaltres, problema per fer debats de l’estat de la
ciutat, jo crec que no en tenim cap, no. Per cert, vosté recordava que sí que s’han fet debats de
l’estat de la ciutat a proposta..., i es va debatre després, i crec que només hi va haver una edició
perquè els mateixos grups que ho van proposar, que van ser tots els grups de la Corporació,
després vam vore que no tenia cap utilitat, no?
De tota manera. Jo crec que es pot fer un debat de la ciutat. Del que vosté ja proposa
d'acompanyar-lo de..., obrir-lo a la societat i que tots hi participem està molt bé. Acompanyar-lo
de mesures econòmiques, jo crec que nosaltres tenim un debat extraordinari per a fer les nostres
propostes, que és el debat de pressupostos anualment. Perquè, clar, vosté podrà adonar-se que
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13067433157733260061 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

Referència: 16075/2019

aprovem en eixe debat de l’estat de la ciutat el compromís econòmic d'una sèrie de partides, i al
mes següent ens hem d’asseure per aprovar el pressupost, perquè hi haurà qui no l’aprovarà en
els quatre anys ―ja ho vorà vosté―, i aleshores, deixem eixos diners en l’altra, però després,
quan hem d’aprovar un pressupost i donar una continuïtat administrativa a este Ajuntament,
resulta que no tenim més diners per a poder atendre totes les peticions que hi va haver en el
tema dels grups de l’oposició. Per tant, la nostra postura en este cas, jo crec que és..., que
podem fer un debat d’això, que podem estudiar-ho en la Junta de Portaveus. El que passa és
que jo crec que hem d’acotar perfectament ací el que es pot fer i el que no s’hi pot fer. Perquè el
que no podem fer ací és comprometre recursos econòmics i al mes següent fer un debat de
pressupostos on no puguem negociar eixes qüestions.
Sr. Ruiz: En primer lloc, vull agrair l’acceptació del prec. Un prec molt ample perquè, ja diem que
havia de ser la Junta de Portaveus la que establisca el model de debat. I quan parle de
propostes d’acord no va per una quantificació econòmica, sinó que són línies estratègiques que
després, arribat el cas, poden traduir-se a l’hora d’elaborar els pressupostos. És a dir, no es
tracta d’aprofitar el debat de l’estat de la ciutat per a determinar si hi destinarem X euros o la
quantitat concreta. Ni tan sols concreta, aproximada. No estem parlant de qüestions
econòmiques, sinó de projectes que siguen estratègics i que consensuen la majoria de
representants de la Corporació. En qualsevol cas, moltíssimes gràcies.
Sr. Martínez: Jo, dos apunts molt breus. Jo crec que..., estic d’acord amb vosté en el fet que si
són línies estratègiques de la ciutat..., de tota manera, també vull dir que contrastem idees tots
els mesos ací. Podem contrastar idees tot l’any, no ho fiem tot al debat de l’estat de la ciutat,
perquè probablement podríem deixar sense contingut tot l’any. I, l’altra, és que..., bé..., com li
deia, a mi debatre m’agrada, m’agrada molt, i poder obrir este debat a la societat, també. El que
li dic és que hem de traslladar-ho a la Junta de Portaveus, i ser acurats per no acompanyar estes
qüestions d’un tema econòmic, perquè, com li deia en la primera intervenció, això podria
complicar el tema dels mateixos pressupostos de l’Ajuntament.
4.26. GM PARTIT POPULAR - PREGUNTES I PREC SOBRE INFORMACIÓ D’OBRES I
PROJECTES A LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS
Llig les preguntes i el prec el Sr. Ruiz, portaveu del Grup Municipal del Partido Popular.
«Vaig a resumir l’exposició de motius perquè hem rebut queixes per falta d’informació del Govern
en obres que afecten als barris, d’on són responsables determinades associacions de veïns. I,
per tant, formularem les següents preguntes, sobretot vinculades al protocol que seguix
l’Ajuntament d’Alcoi per mantindre informades a les associacions de veïns respecte a obres que
afecten directament als seus barris, i si existeix algun tipus de document model per comunicar
eixes dades bàsiques d’obres i de projectes a les entitats veïnals.»
Sra. Sanjuán: Gràcies de nou, senyor alcalde. El protocol que segueix l’Ajuntament és
mantindre reunions periòdiques amb les associacions de veïns, i sobretot, reunions obertes per
escoltar els veïns directament i traslladar-los les propostes del Govern. Quant al model, no
existeix cap model específic, ja que cada projecte té les seues peculiaritats.
Sr. Alcalde: Formule el prec.
Sr. Ruiz:
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«Sol·licitem al Govern que aporte a les associacions de veïns afectades per obres municipals la
informació entorn dels projectes a executar, terminis i calendari de treballs, així com dades sobre
possibles afeccions al trànsit dels barris, itineraris alternatius i zones d’estacionament de
vehicles.
Sra. Sanjuán: Bé, no es pot acceptar el prec perquè és que ja està.
Sr. Ruiz: Nosaltres, el que hem fet ha sigut portar al plenari les valoracions que ens han fet les
associacions de veïns. Davant els últims esdeveniments, ens han mostrat eixa preocupació. És
veritat que el Govern municipal fa les reunions corresponents i que considere necessàries amb
les entitats veïnals; però és que ens han dit que agrairien una simple telefonada per poder tindre
una certa informació de determinades obres. I el cas del nou carril bici és especialment
significatiu. I no és perquè jo vulga portar ací alguna cosa que m’he inventat, és que ens ho
diuen les associacions de veïns. Per això, demane que, per favor, reconsideren eixa forma de
treballar, independentment de quines siguen les reunions puntuals o les reunions que hagen de
fer-se, però que tinguen cura a l’hora de determinades obres, i més quan estem parlant d’obres
importants que afecten una llargària tan important de la nostra ciutat, com el del nou carril bici, i
que s’informe els ciutadans.
I, de fet, aprofite ací. Per favor, a través de les xarxes socials de l’Ajuntament, pot haver-hi este
cap de setmana prou informació sobre el tema de les Paüles; perquè, de fet, en concret
l’Associació de Veïns de Santa Rosa ens va demanar que poguérem fer la màxima difusió
perquè continua tallat el carrer per les obres del pont i que, per favor, si poguérem recordar-ho
perquè de segur algú que encara està despistat i puguen provocar-se problemes el pròxim
dilluns amb l’inici del curs escolar.
Sra. Sanjuán: Sí, li explique. L’alcalde de la ciutat assistix a assemblees periòdiques amb les
associacions de veïns. De dos a tres per any i barri. En estes el Govern informa de la seua
gestió i dels projectes per als barris, a més de recollir les peticions i inquietuds que fan els
mateixos veïns i les Juntes Directives. En algun cas, i una vegada explicats els projectes, les
mateixes associacions de veïns han visitat l’Ajuntament, han demanat projectes, han esmenat
algunes idees del Govern, s’han reunit fins i tot amb els tècnics municipals. Per tant, tenen al seu
abast projectes, explicacions oportunes i resposta als seus plantejaments. Paral·lelament, es fan
reunions obertes per diferents regidors als barris amb la mateixa finalitat. I per informar els veïns
de la situació dels projectes i obres, el Govern municipal fa les corresponents publicacions als
diferents mitjans de comunicació per informar de talls, afeccions, desviaments, etc. També a les
distintes xarxes municipals es té al moment la informació d’aquestes qüestions. I farem les
pertinents en el cas que vosté menciona.

4.27. GM PARTIDO POPULAR - PREGUNTAS SOBRE LA ZONA ALTA
Lee las preguntas el Sr. Cantó, concejal de Grupo Municipal del Partido Popular.
«Actualmente hay obras de cableado por la zona de El Camí y sería muy conveniente que se
acondicionase el solar ubicado en la calle El Camí, entre los números 48 y 52, para paliar los
aparcamientos que se suprimirán de forma temporal por las obras. La zona sufre importantes
problemas de estacionamiento debido a la importante población del barrio y la falta de garajes en
los edificios. Una situación que se une a la gran cantidad de estudiantes de la UPV viviendo en
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el barrio, los cuales normalmente llegan en coche desde sus poblaciones y dejan el vehículo
estacionado durante toda la semana.
De hecho, según nos comunican desde la entidad vecinal, el Sr. Alcalde, Don Antonio Francés,
prometió el citado aparcamiento público en su visita a la Asociación en noviembre de 2018.
Al respecto solicitamos conocer


¿Cómo están los trámites municipales para habilitar el solar ubicado en El Camí entre los
números 48 y 52 y convertirlo en zona de aparcamientos?

Desde la Asociación de vecinos de la Zona Alta también nos han comunicado su preocupación
por los vertidos de inertes frente a la Avenida de Elche. Una preocupación motivada por temas
medioambientales y paisajísticos.
Al respecto solicitamos conocer


¿En qué situación se encuentra esta zona de vertidos y las medidas que va a tomar el
Gobierno Municipal al respecto?»

Sr. Alcalde: La primera pregunta li la contestarà el senyor Martínez, i la segona el senyor
Silvestre.
Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies. Bé, respecte del solar del Camí 48-52, són temes
complicats. Perquè vaig estar buscant com es feien les sessions en anteriors governs del Partit
Popular a la zona del Centre, per vore si podíem fer algun expedient de la mateixa forma; i no
vaig trobar res. Antigament no es feia un document que reflectira una sessió o un document
administratiu que tinguera darrere una decisió d’aquest tipus. I el que hem fet és anar treballant
des del Departament d’Obres per afinar un document que puga ser aprovat, i que tinga la seua
legalitat; perquè reflectix eixa situació.
En el cas del solar que vosté em diu, a mitjan mes d’agost o a primers del mes d’agost vam
firmar amb el propietari el dit contracte i, a partir d’ací, que ja podem intervindre en un solar
municipal, a partir d’ací ja podrem fer la intervenció. No és una intervenció fàcil, perquè té cases
veïnes, que té un accés fàcil si fem un aparcament simplement, com un aplanament. Aleshores,
és una obra d'un poquet més d’envergadura. Estem parlant d’uns vint mil i escaig euros. Però jo
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crec que també, com diu molt bé vosté ací, jo crec que resoldrà problemes d’aparcament a la
zona.
Sr. Silvestre: Sí, a vore. Respecte del tema este de l’avinguda d’Elx. A este empresari ja se l'ha
advertit de paraula en algunes ocasions. Ha reaccionat, ha començat a retirar-ho; però després
ha continuat igual o pitjor. Per tant, anem a fer-li un requeriment i s’iniciarà un expedient, on
haurà de sol·licitar o un altre tipus d’activitat per a solucionar..., és a dir, una planta de tractament
d’enderrocs o retirar l’abocament.
Antes del turno de Ruegos y preguntas abandona la sesión la Sra. Zamorano.

PRECS I PREGUNTES
1.

GM PARTIDO POPULAR-RUEGO SOBRE CONTENEDORES EN ZONA DE CARGA Y
DESCARGA EN LA CALLE MONTGÓ

Lee el ruego la Sra. Lirio García, concejala del Grupo Municipal del Partido Popular.
«En la calle Montgó en Batoy, a la altura del número 5, se ha ocupado la zona de carga y
descarga por varios contenedores.
En la zona existen almacenes e industrias que requieren de esta zona de carga y descarga.
Por ello solicitamos que si la ubicación de los contenedores es definitiva, que se estudie la
posibilidad de ampliar 10 o 15 metros hacia abajo hasta la farola, la zona de carga y descarga,
para posibilitar la entrada y salida de la nave colindante de los vehículos de transporte»
Sr. Silvestre: Sí, a vore, s’estudiarà i es pot..., és a dir, no hi ha cap problema a ampliar eixa
zona de càrrega i descàrrega. De tota manera, jo voldria aprofitar per dir que per aquestes coses
no s’esperen vostés ni al plenari ni a res. Que simplement ens ho comuniquen, perquè moltes
voltes açò simplement és una qüestió que es parla amb el tècnic, es mira i es pot solucionar
immediatament, d’acord?, perquè ho tinguen en compte.
Sr. Lirio García: Estupendo. Pues siendo así, no le quepa la menor duda que en cuando
tengamos una duda o una necesidad en ese sentido, nos dirigiremos directamente; y si ya no
encontramos ninguna solución, pues es cuando acudiremos a esta Sala. De todas formas, quiero
matizar que es que en el número 5 estará la empresa textil Estriveca, imaginarse. Es un
problema muy grande día a día el que está sufriendo esta empresa.
Entiendo que ha dicho que lo va a desplazar. O sea, que los contenedores van a seguir
manteniéndose en esta zona, pero se van a desplazar. Le ruego que cuando ―Sr. Silvestre: Sí
es que… Sr. Alcalde: Espere, deixe que acabe.― estudien esta situación, por favor, tengan en
cuenta que ese desplazamiento no perjudique a otras empresas. Eso únicamente.
Sr. Silvestre: A vore, és que ahir mateix a la vesprada vaig passar per allí i vaig fer una foto, i
estaven ja baix. Però bé, no passa res perquè és que açò ha de vore també amb un tema de les
parcel·les del mercadet, que se situen cap allí. És a dir, hi ha unes parcel·les, per allò que és el
mercadet, que no eren suficients, i aleshores es posaven al principi del parc. Aleshores es
pujaven els contenidors cap a dalt. Ara els contenidors estan cap avall, però possiblement
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s’hagen de pujar una altra volta. Però corregiran açò perquè sembla que hi ha unes parcel·les
que no estan..., alguns dels que estan venent al mercadet no estan fent el seu abonament
corresponent. Aleshores, se n'aniran fora, i es podran reubicar i es baixaran una altra volta els
contenidors. De tota manera, per a ampliar la zona de càrrega i descàrrega, tenint els
contenidors allí, no hi haurà cap problema.
Ja li dic, estic parlant-ho amb els tècnics, i tindrà una fàcil solució.

2.

GM GUANYAR ALCOI-PREGUNTA SOBRE EL PROJECTE D'ALBERG A LA FONT
ROJA

Llig la pregunta la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.
«En comissió informativa de dilluns 3 de setembre de 2019 la regidora Lorena Zamorano ens ha
informat de la decisió del govern municipal de modificar el projecte previst per a la consolidació
dels xalets de la Font Roja davant del desistiment de l’empresa que s’havia fet càrrec de l’obra.
La proposta que la regidora presentà com a ferma fou l’adequació d’aquest espai com un alberg i
indicà que es tenia també previst fer una concessió per a la gestió del servei.
Davant d’això formulem la següent pregunta:


Aquesta concessió esmentada per la regidora, com es preveu? Serà per l’obra i alhora, a
la mateixa empresa, per la gestió del servei o estan pensades dues concessions
independents?»

Sr. Jordi Martínez: Bé, prenc la paraula de la senyora Zamorano perquè no hi pot estar. Bé,
nosaltres creiem que no va ser eixa l'afirmació que es va dir en la pregunta, o no era el sentit de
l'afirmació que s’havia fet. Sobretot, perquè, en cap moment es va dir que es tenia previst fer una
concessió per a la gestió del servei. Entre altres coses, per un tema temporal. A hores d’ara
encara ni hem encetat un projecte i jo crec que, com tots entenem, el model d’alberg d’allí ha de
ser, probablement, autosuficient. Vull dir, que ha d’haver gent que s’ho puga gestionar, la gent
que hi puge directament. De tota manera, nosaltres en este sentit ho tenim prou clar. Si es va
traslladar la sensació en algun moment que això anava a ser privat o públic; nosaltres tota la
gestió que fem és pública, a part que siga privada o de manera privada per part de l'Ajuntament,
però no està ni estem valorant-ho, ni era la intenció, ni de bon tros.
Sr. Obiol: Entenem, per tant, que si es fa finalment un alberg, serà un alberg que no tindrà un
servei, una concessió privada, pel seu servei.
Sr. Jordi Martínez: Sí, però és que jo no sé encara ni si... Vull dir-te, hem parlat fa quinze dies
de canviar a un alberg. Aleshores jo crec que ací tots podrem després discutir sobre eixe tema.
Sr. Obiol: Gràcies.
3.

GM GUANYAR ALCOI-PREGUNTA SOBRE LES DESPESES DEL BOMBEIG DE SANT
ANTONI
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Llig la pregunta el Sr. González, regidor del Grup Municipal Guanyar Alcoi.
«En la comissió informativa del passat 4 de setembre el regidor Jordi Martínez va afirmar que
l’Ajuntament es feia càrrec de les despeses de llum del bombeig d’aigua de Sant Antoni en lloc
de l’empresa concessionària de la gestió de l’aigua potable, Aqualia, perquè si no fora així es
traspassarien aquestes despeses al rebut que paguen les usuàries i usuaris de l’aigua potable i,
en conseqüència, s’incrementaria. Per això volem preguntar:
Davant d’això formulem les següents preguntes:


Existeix un informe tècnic que avale aquest traspàs de les despeses d’energia elèctrica
del bombeig de Sant Antoni al rebut que paguen les usuàries i usuaris?



En el cas que existisca, en quin article del contracte de la concessió es fonamenta?»

Sr. Jordi Martínez: Bé, encara bo que hem de convocar la Comissió de Gestió de l’Aigua, ho
han preguntat amb esta, la segona volta, però ací estem per a açò.
Bé, a vore, el document tècnic que informa de totes estes afirmacions que s’han fet, són el
contracte, el mateix contracte com diu vosté.
En cas que existisca, en quin article del contracte? Jo li ho explique un poc, i així tots tenim una
idea més o menys del que es parla. A vore, en l’article 14 que parla de les mateixes tarifes, les
tarifes tenen una estructura binòmica. Està en el contracte. Una part és la quota del servei i una
altra part és la quota del consum. Dins de la quota del servei són els costos del concessionari
purament dits. Després, si voleu, vos dic més o menys quins són els costos del concessionari,
que estan en l’article 17, però són:


Captació d’aigua.



Transport, emmagatzematge i distribució.



Despeses de personal.



Conservació i manteniment de les instal·lacions.



Control de qualitat de les aigües.



Energia elèctrica. L'energia és un cost a suportar pel concessionari.



Vehicles i béns immobles.



Amortitzacions i inversions.



Provisions i insolvències.



Lectura de comptadors, facturació.



Oficina, administració, estructura i benefici industrial (benefici industrial, recordem-nos)

A vore, la revisió de les tarifes, diu el mateix contracte podrá ser solicitada por el concesionario o
disponerse por el Ayuntamiento trascurrido un año de aquel día, desde la adjudicación y cuando
concurran alguna de las siguientes circunstancias: aumento o disminución de los gastos de
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explotación, bien por la alteración de los elementos que integran las infraestructuras ―com
poguera ser la despesa energètica― o por modificación en el importe de las partidas
consideradas en el estudio de costes ―que és el que havíem parlat―. Eixos serien la despesa
energètica que aniria del bombeig de Sant Antoni.
Després, en l’article 15 del mateix contracte, es parla de l’equilibri econòmic de la concessió,
però li dóna potestat a l’Ajuntament per ordenar en l’article 127 del Reglament de les Entitats
Locals per ordenar discrecionalmente como podría disponer si gestionara directamente el
servicio las modificaciones en lo concedido que aconsejara el interés público ―en este cas
podria interessar l’interés públic no passar eixa despesa a Aqualia, i que així es vera més
beneficiat l’Ajuntament―, la variación de calidad, cantidad, tiempo y lugar de las prestaciones ―I
hi ha una sèrie de recomanacions―. També, en el mateix article parla que el Ayuntamiento
podrá modificar por interés público las características del servicio y las tarifas que han de ser
abonadas por los usuarios. És a dir, la modificació que es fa anualment ho pot acordar
l’Ajuntament, però també pot les característiques del servei. Tenim potestat per a les
característiques del servei. De tota manera, quan hi haja alguna qüestió així, sempre s'haurà de
compensar al contractista que va iniciar el servei.
En l’article 17, que ja he anomenat abans de les despeses del concessionari, diu todos aquellos
contratos o compromisos que actualmente tienen vigor en el Excelentísimo Ayuntamiento de
Alcoy, ―és a dir, en l'any 2010― con relación a la totalidad de servicios y que continuen
vigentes en el momento de la adjudicación del contrato objeto de este concurso, quedarán
excluidos del mismo hasta la expedición de cada uno de ellos. Vol dir això que, fins que
l’Ajuntament, per dir-ho d’alguna manera, té un contracte amb Iberdrola per eixe comptador, fins
que l’Ajuntament vulga, no li ho ha de repercutir. Això està en l’article 17. Asumiendo el
concesionario la ejecución de estas actividades a partir de la finalización de los mismos ―que
com hem dit serà potestat de l’Ajuntament―.
Per tant, des de la humilitat, no sabem si sabem interpretar un això perquè hi ha qui diu que no
sabem interpretar les coses, i que és tot molt més complicat. I des de la interpretació nua i crua
del contracte, ací el que s’està dient és: el bombeig de Sant Antoni, l’Ajuntament pot passar-li-ho
a l’empresa quan vulga? Sí. Vol passar-li-ho o no vol passar-li-ho? També. Aleshores, no estem
incomplint el contracte, no estem fent cap mangarrufa perquè guanye diners l’empresa, que és
del que se’ns ha acusat. No, no, vosté no. Se’ns ha acusat que l’empresa està obtenint un
benefici. No, no, no està obtenint un benefici. L’Ajuntament està pagant un consum elèctric,
l’Ajuntament està pagant un consum elèctric. Si fem eixa separació de comptadors, que és
potestativa, que és potestativa, eixe consum elèctric l’haurà de pagar l'empresa concessionària,
però repercutirà després en les tarifes que han de pagar tots els alcoians. O siga, que l’empresa
no li hem estalviat ni un euro. L’empresa té unes despeses que són eixes, igual que té amb
l'autobús i amb altres concessions que, al cap i a la fi, el que fan és que ells no tinguen cap risc.
Ells no tenen cap risc. Aleshores, eixa despesa la podem pagar nosaltres o la poden pagar ells.
A partir d’ací, jo l’altre dia ho deia en comissió, per a mi, fins i tot podríem plantejar-nos en el
pròxim plec que el consum elèctric el pague l’Ajuntament; perquè nosaltres, quan paguem el
consum elèctric, el pagarem a preu d’Ajuntament. Ara, si eixe... l’altre consum elèctric estem
pagant-lo a preu d’Aqualia. I en el cas, que també es comenta i vull aclarir-ho, de si podem
estalviar-nos un poc de debat en este tema, en el cas de l’Arsenal, en el cas de l’Arsenal, que
també se’ns ha acusat que és una despesa que l’empresa no està fent, la despesa de consum
elèctric del bombeig de l’Arsenal és de 200 euros a l’any. L’obra que haguérem de fer ara per a
passar-li-ho a Aqualia, estaríem parlant d’una inversió que hauríem de pagar en les tarifes tots, i
que segurament seria molt més car. Per tant, jo crec que no és una decisió econòmicament bona
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per a l’Ajuntament que el consum eixe ara li’l passem a Aqualia; però no és una cosa que jo
crega o no crega, és una cosa de compliment de contracte. No estem incomplint el contracte
segons el nostre criteri, encara que diguen que estem beneficiant l’empresa. A l’empresa no se
la pot beneficiar. L’empresa, eixos 50.000 euros de consum elèctric que té a l’any pel bombeig
de Sant Antoni, després es repercutix a l’Ajuntament, que l’ha de repercutir en les tarifes. Entre
50 i 30.000. Mire el que són les coses, quasi ve a coincidir amb l’import del bo social. El bo social
de 30.000 €, quan li vam dir a Aqualia «30.000 € per a les persones que no poden», ells de
seguida ho repercutixen en les tarifes. Si hagueren repercutit en les tarifes també esta despesa
elèctrica, haurien d’haver pujat les tarifes pel bombeig i per... Haguérem tingut ja dos pujades.
Hem preferit que, el que tinga molts diners i consumisca molt, mitjançant els seus impostos
també pague en comptes de les tarifes, però és una decisió política que jo crec que s’estamparà
pel mateix contracte.
4.

GM PODEM-PREGUNTA RESPECTE AL MANTENIMENT ORDINARI DE LA CIUTAT

Sr. Santiago: Gràcies, molt breu. És respecte del manteniment ordinari de la ciutat. Ens han fet
arribar una sèrie de queixes respecte del parc infantil de la zona del carrer Músic Gonçal Blanes,
el que està enfront del centre de salut, que està per desbrossar i bé, no està..., doncs això, falta
de neteja i desbrossat. I després també, el parc del Viaducte, del qual tinc unes fotos que
després, si vol, li puc ensenyar; però també està per desbrossar i per a netejar i els veïns ens ho
han fet arribar ahir mateix.
I la segona proposta està vinculada també a la zona del Viaducte, al carrer Ull del Moro, en què
la vorera està totalment trencada des de fa molt de temps, i sol·liciten que es puga adequar i que
es puga arreglar.
Sr. Alcalde: En prenem nota.

I no havent-hi més assumptes per tractar, l’alcalde dóna per conclosa la sessió a les
13:15 hores, de la qual cosa, com a secretària, estenc aquesta acta que signe juntament
amb el senyor president com a prova de conformitat. En done fe.

ANTONIO FRANCES PEREZ
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha firma: 07/01/2020

SONIA FERRERO COTS
SECRETARIA GENERAL
Fecha firma: 08/01/2020
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