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Referencia: 19833/2019

Procedimiento: Expedientes de sesiones del pleno

Interesado: GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS  , VOX ALCOY  , GRUP 
MUNICIPAL PODEM ALCOI  , COALICIO COMPROMIS PER ALCOI  , 
GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI   , GRUPO MUNICIPAL 
PARTIDO POPULAR   

Representante:  

SECRETARIA GENERAL  

ACTA de la sessió ordinària realitzada pel Ple de l’Ajuntament el dia 4 d’octubre de 
2019 en aquesta casa consistorial 
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MARCOS EDUARDO MARTÍNEZ COLOMA
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Secretària
SONIA FERRERO COTS

A la ciutat d’Alcoi, a les 09:30 h del dia 4 d’octubre de 2019, presidits per l’alcalde-president, 
el Sr. Antonio Francés Pérez, es reuneixen a la sala de sessions de la casa consistorial els 
senyors regidors esmentats més amunt, membres del Ple de l’Ajuntament, en primera 
convocatòria, a la qual han sigut citats prèviament en la forma legal.

Hi assisteix la interventora de fons, Núria Aparicio Galbis. 

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

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

1. Aprovar, si escau,  l’esborrany de l’acta de la sessió de 18-07-2019 (ordinària)

Se  da  cuenta del borrador del acta de la sesión realizada por el Pleno el 18-07-2019 
(ordinaria).

El acta es conforme con lo que se ha tratado y acordado en la sesión y se aprueba por por 
unanimidad de los señores asistentes, con los votos a favor de los concejales de los  grupos 
municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), 
CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1).

2. Protocol, correspondència i disposicions oficials.

Sr. Alcalde: Vull mostrar les nostres condolences per la pèrdua de Camilo Blanes, conegut 
internacionalment com Camilo Sesto, que va portar el nom d’Alcoi arreu del món. El nostre 
artista més internacional, fill predilecte i medalla d’or d’Alcoi i qui dóna nom a una de les 
principals vies de la ciutat, ens va deixar el 8 de setembre, però sempre estarà amb 
nosaltres la seua reconeguda obra.
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3. INTERVENCIÓ I PRESSUPOSTOS                        
3.1. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2019 PER 

SUPLEMENTS, EXP.: 2.07.2019/053.

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.

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 
COMPROMÍS ALCOI (2) y la abstención de los concejales de los grupos municipales 
PARTIDO POPULAR (4), 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 2.07.2019/053, que se financiará con bajas de otras partidas y con 
operación de préstamo, con el siguiente detalle:
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Aplicación Expresión Importe

06125 92000 13100 RETRIB. SUSTIUCIONES/OBRAS Y SERV. 15.000,00

Total suplementos de crédito 15.000,00

04546 33414 22609 ESCUELA TEATRO MUNICIPAL -15.000,00

Total financiación con bajas -15.000,00

08740.16210.22700 RECOGIDA DE BASURAS 43.000,00

08740.16230.22700 TRANSPORTE BASURA 44.903,12

Total suplementos de crédito 87.903,12

08740.94311.46700 APORT. CONSORCIO RESIDUOS ZONA 7-A2 -87.903,12

Total financiación con bajas -87.903,12

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

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. El nostre vot passa a ser «no» en este cas. No perquè 
no entenem o no tenim clar què és el que s’ha fet en esta modificació de crèdits, perquè 
demanarem informació respecte del tema de l’Ecoparc. La informació de per què s’havien 
augmentat eixes despeses en l’Ecoparc. I a hores d’ara encara no l’hem rebuda; aleshores, 
el que fem és votar en contra d’esta modificació de crèdits. Gràcies. 

Sr. Silvestre: Bon dia a tots. Sí, a vore, és correcte. Jo li ho vaig passar al tècnic, però..., 
encara no..., sembla que..., que no li ho ha passat. Ja li ho passarà, perquè no puc dir-te res 
més. És a dir, està tot clar perquè està tot molt clar i... M’ho va explicar de paraula, però clar, 
imagine que de paraula no servirà.

3.2. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2019 PER CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS, EXP.: 1.05.2019/054

Se propone la incoación de un expediente de modificación presupuestaria. Se considera que 
debe ser inmediata la disponibilidad de los créditos en razón del excepcional interés general 
en la realización de los gastos. Se manifiesta que los créditos que se minoran no van a ser 
utilizados en lo que resta de ejercicio.
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Al respecto se manifiesta:
 El gasto es específico y determinado.
 No puede demorarse a ejercicios posteriores.
 No existe crédito dotado en el ejercicio en curso para tales gastos.

El gasto se financia con:
 Bajas de otras partidas.

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

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 modificaciones de crédito al Presupuesto 
Municipal de 2019 por créditos extraordinarios nº  1.05.2019/054 que se financiarán con  
bajas de otras partidas, con el siguiente detalle:

Aplicación Expresión Proyecto Importe

01337 43101 48210 PREMIOS DECORACION NAVIDEÑA 
ESTABLECIMIENTOS 2.200,00

Total crédito extraordinario 2.200,00

01337 43130 22799 GESTION MERCADILLO BATOI -2.200,00

Total financiación con bajas -2.200,00

04645 33210 63900 SALA DOMOTICA BIBLIOTECA UXOLA 2019 4 U45 1 13.000,00.

Total crédito extraordinario 13.000,00

04645 33210 22699 ARCHIVO DIGITAL EN LA RED -13.000,00

Total financiación con bajas -13.000,00
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Aplicación Expresión Proyecto Importe

05235 46300 64100 ADQ.SOFTWARE SMART CITY 2019 4 U35 2 10.600,00

Total crédito extraordinario 10.600,00

05235 46303 22706 PROYECTO "SMART CITY" -10.600,00

Total financiación con bajas -10.600,00

06448 34126 48900 CONV.ACTIV.CLUB FUTBOL ALCOY 700,00

Total crédito extraordinario 700,00

06448 34210 21200 MANT.EDIF.C.D."ED.LATORRE" -700,00

Total financiación con bajas 700,00

13051.23001.63200 ADECUACIÓN EDIF. BIENESTAR SOCIAL 2019 4 U51 6 7.600,00

Total crédito extraordinario 7.600,00

13051.23000.20200 ALQ. LOCAL UNIDAD TRAB. SOCIAL 03 -7.600,00

Total financiación con bajas -7.600,00

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.

Sr. Ivorra: En este cas, senyor alcalde, el nostre vot serà abstenció i canviar el no; perquè, 
després de la comissió informativa, tant la regidora d’Hisenda com el regidor d’Esports ens 
van explicar el perquè i quin és el motiu. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Una per l’altra.

3.3. RECONEIXIMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, EXP.: 2019/07.

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 
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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 siguiente acuerdos:

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

las partidas presupuestarias correspondientes:

- Relación Q/2019/10006, por un importe total de 426,79 €, que empieza con 
la operación ADO nº 920190010755, Tercero: RUDOM EXPRESS, S.L., 
Importe: 251,79 €  y termina con la operación ADO nº 920190011382, 
Tercero: ASSOCIATION PF SIGNIFICANT CEMENTERIES IN EUROPE 
ASCE, importe: 175,00 €.

3.4. APROVACIÓ D’OPERACIONS PENDENTS D’APLICAR A PRESSUPOST, EXP.: 
2019/05.

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

Visto el Auto n.º 421/2019 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4, por el que se 
decreta la medida cautelar interesada por el recurrente, ordenando al Ayuntamiento a que 
proceda al inmediato pago de la factura n.º 10/3679, por importe de 88.253,11 € a la 
mercantil Electrónic Tráfic, S.A., y 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 
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de los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), 
CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), adopta el siguiente 
acuerdo:

 
Reconocer el crédito que se señala, con imputación a la partida presupuestaria 
correspondiente:

- OPA nº 220130021055, Tercero: ELECTRÓNIC TRÁFIC, S.A., importe 
88.253,11 €.

4. CONTRACTACIÓ                                      
4.1. PROPOSTA D'INCOACIÓ D'EXPEDIENT D'IMPOSICIÓ DE PENALITATS PER 

INCOMPLIMENT EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS 
URBANS I NETEJA VIÀRIA C.951

En fecha 20 de agosto de 2019, el TSA del departamento de Contratación emitió informe y 
la Concejala delegada de Contratación propuesta, con el siguiente tenor: 

“Visto el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en fecha 5 de marzo 
de 2018 de adjudicación del contrato de “prestación del servicio municipal de recogida 
de los residuos sólidos urbanos y los servicios de la limpieza viaria de Alcoy”, por el que 
se adjudicó el citado contrato a la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas 
S.A. (FCC), el cual se formalizó en fecha 10 de mayo de 2018. 

Vistos los informes emitidos por el responsable del contrato de fechas 20 de 
mayo y 25 de junio de 2019, en relación con el incumplimiento del periodo de 
implantación del servicio por parte de la empresa, los cuales obran en el expediente 
9362/2019 de MyTao. 

 

Por tanto, constan informes técnicos acreditativos de los incumplimientos 
detectados por el responsable del contrato relativos a la fecha de incorporación de los 
nuevos vehículos ofertados por la empresa adjudicataria FCC. 
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Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 1.3 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas que ha de regir la adjudicación, mediante 
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, del contrato de prestación del 
servicio municipal de recogida de los residuos sólidos urbanos y los servicios de la 
limpieza viaria de Alcoy de referencia, se define la fase de implantación del contrato al 
periodo de los primeros 8 meses siguientes a la firma del contrato. 

De conformidad con la citada cláusula, “Durante la fase de implantación, el 
adjudicatario deberá aportar material y equipos propios o alquilados (a su coste) para 
poder prestar el servicio desde el primer día de inicio de los mismos hasta la recepción 
y puesta en funcionamiento de los nuevos medios materiales y maquinaria adscrita al 
servicio. El Ayuntamiento no aceptará imputaciones de costes adicionales y no previstas 
en la oferta del adjudicatario por utilización de maquinaria no prevista en la fase de 
inicio ni en la posterior ejecución del contrato.

Los retrasos en la entrada en funcionamiento de los diferentes elementos, 
equipos, maquinaria, sistema informático y obras se penalizarán por parte del 
Ayuntamiento mediante descuento de QUINIENTOS euros por cada día de retraso 
según la planificación prevista en el pliego de condiciones”. 

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 29 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la adjudicación, mediante 
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, del contrato de prestación del 
servicio municipal de recogida de los residuos sólidos urbanos y los servicios de la 
limpieza viaria de Alcoy de referencia, “En caso de incumplimiento o cumplimiento 
defectuoso de alguna prestación objeto del contrato, el Ayuntamiento de Alcoy podrá 
optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las 
penalidades establecidas en el artículo 212 del TRLCSP.

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte 
del Ayuntamiento.
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En particular el retraso o incumplimiento de la llegada de nueva maquinaria 
u otro maquinaria adscrita al contrato (incluida la aportada por el contratista si así 
lo ofertan) supondrá una penalización de 500 euros diarios. Esta penalización se 
aplicará  al número de días de retraso desde la fecha máxima de implantación.

Estas penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades 
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista.

El importe de estas penalidades no excluye la indemnización de daños y 
perjuicios a que pudiera tener derecho el Ayuntamiento de Alcoy”. 

Considerando que, en virtud de la Cláusula 4.2 del PCAP, “este contrato tiene 
carácter administrativo y se regirá por lo establecido en este Pliego y por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”. 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 212.1 del TRLCSP, “Los pliegos o el 
documento contractual podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento 
defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de 
los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se 
hubiesen establecido conforme a los artículos 64.2 y 118.1. Estas penalidades deberán 
ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior 
al 10 por 100 del presupuesto del contrato”.

Asimismo, en su apartado octavo, el citado precepto dispone que “Las 
penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será 
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades 
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la 
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garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las 
mencionadas certificaciones”. 

Visto que consta propuesta del responsable del contrato relativa a la imposición 
de la penalidad expresamente prevista en la Cláusula 1.3 del PPT y 29 del PCAP, 
consistente en 500€ por el retraso diario con respecto a la fecha de incorporación de los 
nuevos vehículos ofertados por la empresa adjudicataria.

En particular, se propone la adopción de la penalidad de 500€ por el retraso 
diario en el periodo comprendido entre el 11 de enero de 2019, fecha en la que 
finalizaba el periodo de implantación de ochos meses máximo, y el 17 de marzo de 
2019, fecha en la que se entiende cumplida la aportación de los medios materiales 
adscritos, ambos incluidos, esto es, por un total de 66 días de retraso, lo que asciende a 
33.000 euros, que serán descontados de las cantidades en concepto de pago mensual 
que deben abonarse al adjudicatario FCC. 

Y de conformidad con la legislación citada, la cláusula primera apartado tercero 
del pliego de prescripciones técnicas, así como la cláusula veintinueve del Pliego de 
cláusulas administrativas particulares, se informa favorablemente que el Pleno como 
órgano de contratación adopte el siguiente 

ACUERDO

PRIMERO.- Incoar expediente de imposición de penalidades, a propuesta del 
responsable del contrato, por los incumplimientos detectados en la fase de implantación 
relativos al retraso en la fecha de incorporación de los nuevos vehículos ofertados por la 
empresa adjudicataria, a la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas S.A., por 
importe de 33.000 euros. 
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Concretamente, según los informes técnicos referidos que constan en el 
expediente de MyTao 9362/2019, se ha producido  un retraso en tal incorporación 
durante el periodo comprendido entre el 11 de enero de 2019, fecha en la que finalizaba 
el periodo de implantación de ochos meses máximo, y el 17 de marzo de 2019, fecha en 
la que se entiende cumplida la aportación de los medios materiales adscritos, ambos 
incluidos, esto es, por un total de 66 días de retraso, lo que asciende a 33.000 euros, 
que serán descontados de las cantidades en concepto de pago mensual que deben 
abonarse al adjudicatario. 

SEGUNDO.- Conceder a la contratista un plazo de diez días hábiles para 
formular alegaciones y aportar las pruebas que intente hace valer en su defensa. 

En el caso de no efectuar alegaciones en el plazo indicado, se entenderá 
aceptada la propuesta del responsable del contrato, elevándose a definitivo el presente 
acuerdo. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil interesada, junto con los 
informes técnicos del responsable del contrato de mayo y junio de 2019. 

CUARTO.- Dar traslado de la misma al Departamento de Contratación y al de 
Intervención Municipal, a los efectos oportunos.

Lo que antecede es cuánto debe informar quien suscribe, sin perjuicio de 
aceptar otras consideraciones mejor fundadas en Derecho.” 

Considerando que la competencia para esta contratación corresponde al Pleno, a tenor de lo 
dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, TRLCSP.
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En atención a lo expuesto, vista la propuesta de la Concejala delegada de Contratación y el 
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Patrimoni, Obres i Serveis, el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta, con los votos a favor de los concejales de los 
grupos municipales SOCIALISTA (12) y PARTIDO POPULAR (4), y con la abstención de los 
concejales de los grupos municipales COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM 
(2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), acuerda la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Incoar expediente de imposición de penalidades, a propuesta del 
responsable del contrato, por los incumplimientos detectados en la fase de implantación 
relativos al retraso en la fecha de incorporación de los nuevos vehículos ofertados por la 
empresa adjudicataria, a la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas S.A., por 
importe de 33.000 euros. 

Concretamente, según los informes técnicos referidos que constan en el 
expediente de MyTao 9362/2019, se ha producido  un retraso en tal incorporación 
durante el periodo comprendido entre el 11 de enero de 2019, fecha en la que finalizaba 
el periodo de implantación de ochos meses máximo, y el 17 de marzo de 2019, fecha en 
la que se entiende cumplida la aportación de los medios materiales adscritos, ambos 
incluidos, esto es, por un total de 66 días de retraso, lo que asciende a 33.000 euros, 
que serán descontados de las cantidades en concepto de pago mensual que deben 
abonarse al adjudicatario. 

SEGUNDO.- Conceder a la contratista un plazo de diez días hábiles para 
formular alegaciones y aportar las pruebas que intente hace valer en su defensa. 

En el caso de no efectuar alegaciones en el plazo indicado, se entenderá 
aceptada la propuesta del responsable del contrato, elevándose a definitivo el presente 
acuerdo. 
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TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil interesada, junto con los 
informes técnicos del responsable del contrato de mayo y junio de 2019. 

CUARTO.- Dar traslado de la misma al Departamento de Contratación y al de 
Intervención Municipal, a los efectos oportunos.

Sr. Ruiz: Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a totes i a tots els que compartixen hui aquesta 
sessió plenària. Simplement, vull manifestar que el Partit Popular votarà a favor de la 
proposta.

   

5. GOVERN MUNICIPAL
5.1. MODIFICACIÓ REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS 

COL·LEGIATS

En la sesión ordinaria 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. Dicha representación ha sido modificada posteriormente por 
acuerdo de pleno de 06-09-2019.

Vista la propuesta realizada por el portavoz del Grupo Municipal PODEM, de fecha 10-09-
2019, en la que se propone un cambio de sus representantes 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 el citado órgano colegiado, 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.- Designar a los representantes de este Ayuntamiento en los siguientes 
órganos colegiados:

CONSELL DE CULTURA D’ALCOI 
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Representante Titular: JOSEP CORTÉS GARCÍA 

Representante Suplente: AARÓN FERRÁNDIZ SANTAMARÍA

Se mantienen el resto de delegaciones realizadas según los acuerdos plenarios de 5-07-
2019 y 06-09-2019

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

5.2. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia des de la número 3600 fins a la 
número 4017 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 30 de agosto de 2019, núm. 3600, al 26 de septiembre de 2019, núm. 4017.

 

El Pleno de la Corporación queda enterado.

5.3. 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 3833/2019, de 16 de septiembre de 2019
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Decreto número 3833/2019, de 16 de septiembre de 2019, del siguiente tenor literal:

“Cambio de Presidente y Vicepresidente en Comisión Informativa de Servicios a las 
Personas.

Por Resolución de Alcaldía núm. 2019/2706, de 28 de junio de 2019, se nombraron a los 
presidentes y vicepresidentes de las comisiones informativas permanentes existentes en el 
Ayuntamiento de Alcoy.

De acuerdo con el art. 125 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), y a 
propuesta de la Comisión Informativa de Servicios a las Personas de 03-09-2019, 

Esta Alcaldía, RESUELVE:

Primero.- Nombrar como Presidente de la Comisión Informativa de Servicios a las Personas 
a AARÓN FERRÁNDIZ SANTAMARIA.

Segundo.- Nombrar como Vicepresidente de la Comisión Informativa de Servicios a las 
Personas a CRISTIAN SANTIAGO DE JESÚS.

Tercero.-   Dar cuenta de la presente resolución en la próxima sesión plenaria que tenga 
lugar.”

Los señores asistentes quedan enterados. 

5.4. GM CIUDADANOS-  MOCIÓN  PÓLVORA  ACTIVIDADES FESTIVAS  

El Grup Municipal Ciudadanos presenta la siguiente moción que pasa a ser considerada 
Declaración Institucional.
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Sr. Rosa García: Gracias señor alcalde, buenos días a todos, también al público asistente. 
La Declaración Institucional viene de una moción que presentó el Grupo Ciudadanos. La 
Declaración Institucional, en este caso, es una declaración extensa, así que, si me lo 
permiten, pues dar las gracias por haber sido Declaración Institucional, y la doy por leída. 
Leo únicamente los puntos del acuerdo, y nos ponemos a disposición, supongo el 
ayuntamiento, para cualquier persona que la quiera solicitar.

«DECLARACIÓN INSTITUCIONAL  SOBRE  PÓLVORA ACTIVIDADES FESTIVAS  

         EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante el presente año 2019 se viene produciendo una situación de carencia en el 
mercado, así como de fuerte subida de su precio, de la pólvora negra, elemento esencial en 
las manifestaciones festivas tradicionales, y en muchos casos ancestrales, 
fundamentalmente en localidades de la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Castilla-
La Mancha y Cataluña, en los actos de arcabucería, denominados popularmente como 
“guerrillas” o “alardes”, que son parte intrínseca de las fiestas de Moros y Cristianos, entre 
otras, que se celebran a lo largo y ancho de la geografía levantina de España.

En este 2019, en muchas poblaciones incluso se ha prescindido de este tipo de actos, 
sacándolos de los programas de fiestas, debido a la falta de pólvora negra, o no siendo la 
disponible de la granulometría aconsejada, por proceder de empresas suministradoras 
alternativas a las que monopolizan actualmente el mercado, en concreto la distribuidora 
Albaceteña de Explosivos SL, perteneciente al grupo empresarial multinacional Maxam, tras 
dejar de producirse dicha pólvora negra de manera temporal por un accidente acaecido a 
finales del año 2018 en las instalaciones de la empresa en Alemania. Dicha falta de 
producción de pólvora en ese momento provocó un rápido encarecimiento de la existente, 
así como su propio agotamiento. Esta situación provocó a partir de marzo/abril de 2019 un 
grave problema de suministro de pólvora negra para actos festivos de Moros y Cristianos, 
situación puesta de manifiesto públicamente por la Unión Nacional de Entidades Festeras de 
Moros y Cristianos (UNDEF).

Los actos festivos de arcabucería se regulan actualmente a través del Reglamento de 
Explosivos, aprobado por RD 130/2017, de 24 de febrero, que entró en vigor el día 5 de 
marzo, aplicándose en concreto a los actos festivos que nos ocupan la Instrucción Técnica 
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nº. 26, relativa a “Manifestaciones festivas con uso de armas de avancarga”. La citada 
regulación procede de la transposición de la Directiva 2014/28/UE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 26 de febrero, relativa a la armonización de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de comercialización y control de explosivos con fines civiles 
(refundición), que regula el uso de la pólvora negra para este tipo de actos festivos -con uso 
de armas de avancarga-, dejando la regulación del uso de ese mismo explosivo (pólvora 
negra) si su destino es para artículos pirotécnicos a la Directiva 2013/29/UE, de 12 de junio, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la armonización de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de comercialización de artículos pirotécnicos (versión 
refundida), que tiene su reflejo en la normativa española en el Reglamento de Artículos 
pirotécnicos y Cartuchería aprobado por RD 989/2015, de 30 de octubre, y que regula la 
actividad pirotécnica en su instrucción técnica nº. 18, relativa a “Manifestaciones festivas 
religiosas, culturales y tradicionales”.

Ambas normativas son muy similares en un aspecto fundamental y básico al tratar de esta 
materia, un primer aspecto es la seguridad sobre las para personas y  los parámetros que 
deben observarse tanto en las instalaciones como en los procesos de fabricación y 
almacenamiento del material explosivo. Sin embargo, la dualidad normativa incide en la 
imposibilidad de que las empresas dedicadas a la actividad pirotécnica tengan acceso a la 
fabricación y comercialización de la pólvora negra en actividades de carácter festivo con uso 
de armas de avancarga.

Siendo el problema referido el principal, existen con la actual normativa vigente otras 
cuestiones que deben ser igualmente revisadas y, en su caso, modificadas, en cuanto a su 
regulación, tales como el intento por unificar los plazos de tenencia y custodia de pólvora 
negra por los participantes en este tipo de actos festivos, actualmente condicionados por el 
número de festeros  participantes (punto 6.4 de la ITC 26 del Reglamento de Explosivos), o 
permitir la devolución para reutilización de pólvora negra no utilizada cuando no se 
comprometa la trazabilidad del producto ya declarada, o, por último, permitir una mayor 
agilidad en la tramitación y obtención de las autorizaciones pertinentes dotando al proceso 
administrativo de mayor coherencia y unicidad.

La UNDEF lleva tiempo reclamando una modificación normativa que permita la libre 
competencia en el sector y la regulación de una manera más coherente del uso de la 
pólvora negra en la actividad festiva con uso de armas de avancarga, así como sobre el 
resto de cuestiones referidas. A tal efecto ha planteado diversas medidas, y en ese sentido 
se ha reclamado que los propios festeros, a través de aquella asociación, sin perjuicio de 

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13067431751770437763 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web 
http://www.alcoi.org

otras representatividades, en el caso de nuestra ciudad, la Asociación de San Jorge,  y las 
empresas pirotécnicas, puedan ser escuchadas al respecto. Cualquier modificación 
normativa sobre el particular debe, por descontado, mantener los niveles de seguridad en 
todos los procesos de fabricación, manipulación, almacenaje, traslado y eliminación de la 
pólvora negra, al menos como se regulan actualmente.

Por todo ello, el Pleno de la Corporación MANIFIESTA:

PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a constituir una comisión técnica, con 
participación de asociaciones representativas del ámbito festero de Moros y Cristianos y , 
otras que lleven a cabo actividades festivas como las referidas en el cuerpo de esta moción, 
y empresas pirotécnicas, a fin de analizar propuestas e iniciativas concretas en el marco del 
uso en actividades festivas de la pólvora negra.

SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España a atender a las conclusiones a las que se llegue 
en el seno de la comisión técnica referida, a fin de modificar la normativa vigente en la 
materia con el objeto de hacer posible a un mayor número de operadores, con los debidos 
criterios observables de seguridad para las personas y cosas, el acceso a la fabricación, 
comercialización, almacenaje y distribución de pólvora negra para actividades festivas con 
uso de armas de avancarga.

TERCERO.- Instar al Gobierno de España a atender igualmente dichas conclusiones en 
cuanto a la posibilidad de ampliar e igualar los plazos de tenencia y custodia de pólvora 
negra por los participantes en las actividades festivas de las ya relacionadas. siendo estos 
de 96 horas en todas las poblaciones independientemente del número de participantes.

CUARTO.- Instar al Gobierno de España a atender igualmente dichas conclusiones en 
cuanto a la adopción de medidas que permitan la devolución de la pólvora negra no usada y 
cuya trazabilidad no haya sido modificada desde su origen, sin exigirse su destrucción y 
eliminación.
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QUINTO.- Instar al Gobierno de España a atender igualmente dichas conclusiones en 
cuanto a la agilización y simplificación de trámites administrativos para la obtención de las 
pertinentes autorizaciones.

SEXTO.- Trasladar al Gobierno de España los anteriores acuerdos.»

La Sra. Rosa García, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, lee los puntos de acuerdo 
de la Declaración Institucional.

5.5. GM CIUDADANOS-  RUEGO ILUMINACIÓN ROTONDA ACCESO SUR.

Lee el ruego el Sr. Marcos Martínez, concejales del Grupo Municipal Ciudadanos.

       

«Se ha detectado ausencia de iluminación en la  nueva rotonda del acceso sur a nuestra 
ciudad que dificulta la seguridad del tráfico nocturno. En consecuencia, consideramos 
necesario dotar a la rotonda de iluminación para que el tráfico rodado se desarrolle en 
condiciones óptimas.

Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos, teniendo en cuenta todo lo expuesto, RUEGA 
que se adopten las siguientes medidas:

 Se inste al Ministerio de Fomento por parte del Gobierno municipal para que dote de 
iluminación a la mencionada rotonda.»

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tots els presents en el plenari 
de hui.

Acceptem el prec, però també vull dir-li que en el tema del que busquem, que és la 
il·luminació de la rotonda, en este cas no caldria instar al Ministeri de Foment perquè el 
Ministeri de Foment va fer una cessió, va donar un permís per a actuar, per a fer la rotonda 
actual a càrrec de l’Ajuntament i, per tant, el que nosaltres estem estudiant són dues 
possibilitats: 

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13067431751770437763 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web 
http://www.alcoi.org

 La primera és, a part de la mateixa llum que té ara solar, que jo crec que és 
insuficient per al tema del trànsit, sí i el que voldríem fer és una connexió amb la 
xarxa d’enllumenat pública, i hi ha dues possibilitats; una des del Molinar i una des 
d'una torre pròpia que hi ha molt prop de la rotonda.

El que està valorant-se des dels departaments municipals és quina de les dues opcions és 
més barata, i quina dóna més bon servei per a esta il·luminació; però nosaltres creiem que 
en qüestió d’un mes, dos mesos, podríem tindre ja la solució definitiva a la llum de la 
rotonda. De tota manera, no instarem el Ministeri, sinó que il·luminarem amb recursos 
propis.

Sr. Marcos Martínez: Bueno, pues agradecer al Gobierno Municipal que acepte este ruego 
y que, en la medida de lo posible, pues ya vemos que en breve vamos a tener esa 
iluminación. Muchas gracias.

5.6. GM CIUDADANOS-  PREGUNTA RUEGO APP

Lee las preguntas/ruego la Sra. Rosa García, portavoz del Grupo Municipal CIUDADANOS.

«En el Pleno celebrado la pasada legislatura, en fecha 18 de abril de 2017, hace hoy un año 
y casi seis meses, el Grupo Ciudadanos presentó una Moción que se convirtió en 
declaración institucional al estar refrendada por todos los partidos. 

La Moción era una propuesta para crear un Big Data sobre el cementerio, con una base 
de datos informatizada de las personas que han sido inhumadas o incineradas en el 
camposanto municipal. El objetivo era conseguir que los vecinos pudieran conocer el 
punto exacto en el que una persona fue enterrada por medio de una aplicación 
informática.

La APP contendría el nombre y apellidos de  los finados y otros datos de interés, como la 
fecha del fallecimiento o la inhumación. De esa forma cualquier ciudadano podría –
introduciendo alguno de los datos–  conocer la ubicación en la que se encuentran los restos 
buscados.

La Moción contenía un punto en el que se hacía referencia a la LOPD para precisar que 
aunque los datos de las personas fallecidas no entran dentro del amparo de la Ley Orgánica 
de Protección de Datos, ni de los reglamentos que lo desarrollan, las personas vinculadas al 
fallecido podrían solicitar la cancelación de dichos datos.
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A la vista de que no se ha puesto en marcha este acuerdo, desde el Grupo Ciudadanos 
hacemos las siguientes

PREGUNTAS:

¿Cuál es el motivo para que no se haya empezado a trabajar en el proyecto?

¿Tiene intención el Gobierno local de ponerlo en marcha en esta legislatura?

En el caso de que se haya iniciado algún estudio al respecto:

¿En qué estadio se encuentra el proyecto?»

Sr. Jordi Martínez: Bon dia, de nou. Bé, per fer un breu recordatori de la moció de què es 
parlava, que va ser una Declaració Institucional. Una volta es va aprovar ací eixa Declaració 
Institucional per part de tots els grups, jo vaig traslladar al departament la gestió d’esta 
qüestió i allí van posar dues pegues..., no pegues, però sí inconvenients: 

 Una era el tema de..., com parlaven, de la Llei orgànica de protecció de dades, en la 
qual nosaltres hem de fer una consulta encara a la comissió que hi ha a l’Ajuntament 
en eixe sentit. 

 I, l’altra, era també la gran quantitat de registres que existixen. Nosaltres tenim 
informatitzat els registres des de 1933 en avant; però allí hi ha restes de l’antic 
cementeri des d’aproximadament 1800, i tenim els llibres des de 1917. Allí hi ha un 
termini en què no estan eixes dades. Estem parlant de 60.000 registres que tenim 
informatitzats, però hi ha bastants més per informatitzar. Per tant, tota eixa aplicació 
creiem que s’ha de fer en el conjunt.

I, després, una altra de les qüestions que els oferix dubtes sobre l’aplicació d’esta qüestió és 
l’obligació o la voluntarietat de les persones que estan allí. És a dir, jo, per exemple, no 
voldria que ningú no sabera les meues dades. Jo crec que no li importen, almenys en el meu 
cas, a ningú, llevat dels meus familiars.

Per tant, ací establir una APP en la qual jo puga accedir lliurement a totes les dades sense 
saber la voluntat de les persones que allí estan, també ens plantejava algun tipus de 
problema.
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Per tant, nosaltres estem intentant buscar com treballar això; però, sobretot, de manera que 
el que vulga estar en eixa base de dades, estiga, i el que no vulga estar-hi, que no estiga. És 
a dir, també tindrem molt difícil poder-ho garantir perquè, és clar, imaginem-nos que demà 
posem a una persona a disposició d’eixa base de dades, i els seus familiars vénen ací i ens 
diuen «vosaltres qui sou per a donar eixes dades del meu familiar». Aleshores, no serà una 
APP fàcil, perquè aparentment és una APP fàcil..., perquè aparentment és una APP fàcil, 
perquè està majoritàriament informatitzat; però jo crec que també estem tocant un tema que 
és molt sensible per a moltes famílies. De tota manera, el que podrem fer és intentar buscar, 
perquè ja ens hem posat en contacte amb alguna empresa que fa eixe tipus d’APP, i vore 
quines aplicacions podríem fer. Intentarem abans de final d’any tindre alguna qüestió al 
respecte.

Sra. Rosa García: Bueno, a mi me surgen más preguntas de les explicaciones del señor 
Martínez. En primer lugar, ¿por qué a fecha de hoy, después de un año y casi seis meses 
como ha dicho, todavía se tiene que hacer una consulta a los técnicos acerca de la Ley de 
protección de datos, y no se ha hecho con referencia anterior?. En segundo lugar, que esos 
60.000 registros, y los que faltan, obviamente yo creo que si se va finalmente a hacer una 
aplicación en la que consten los datos de todo el registro del cementerio, pues deberían 
estar incluidos.

También, volver a remarcar la voluntariedad que tienen las personas… que pueden tener las 
personas o los usuarios acerca de si sus datos se encuentran o no se encuentran en dicho 
registro electrónico. Y bueno, un último… una última, no sé si ponerlo entre comillas, queja, 
si hacemos una Declaración Institucional que firman todos los grupos y, a sabiendas de que 
después van a haber problemas o que van a haber pegas, y ahora las manifestamos un año 
y pico después, pues da la sensación de que cuando se hace una declaración institucional, 
una petición que se aprueba, pues a veces podría ser con el fin de que se olviden en el 
tiempo, no?. De todas maneras yo voy a hacer el ruego que entraba en esta propuesta de 
Ciudadanos

«En consecuencia hacemos el siguiente  RUEGO:

El Cementerio de Alcoy además de por vecinos, es visitado por foráneos debido a su 
interés cultural. Por ese motivo, pedimos que se ponga en marcha el proyecto que fue 
aprobado, repito, por todos los grupos.» 

Sr. Alcalde: Entenc que el temps del prec ja l’ha utilitzat.

Sra. Rosa García: Estaba haciendo únicamente las preguntas, pero bueno, se entiende.

Sr. Alcalde: Ha fet una reflexió sobre les preguntes del senyor Martínez.

Sra. Rosa García: Sí, bueno, pues entonces... si pueden contestar mejor
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Sr. Alcalde: Sí, sí, ara li...

Sr. Jordi Martínez: Crec que la contestació que ha fet la senyora García ve en referència 
també al prec, vull dir.

Sr. Alcalde:
Sí, sí.

Sr. Jordi Martínez: Jo m’imagine que deu ser la seua intervenció. Jo, reafirmar-me en el 
que dic. Nosaltres anem a fer l’APP, però a mi... Nosaltres podrem aprovar ací totes les 
declaracions institucionals que creguem, però després estem parlant d’un tema, jo crec que 
molt sensible, que és el tema dels nostres morts i de la capacitat que té un ajuntament, 
encara que firme la declaració institucional que considere oportuna, del tractament que li 
podem donar a cada u. Perquè sabem que són temes molt difícils de manejar, i nosaltres no 
voldríem ferir-li la sensibilitat a ningú, perquè jo tampoc no em sent autoritzat, per molta 
declaració institucional que fem ací, a manejar dades de persones que no..., Doncs, per 
exemple, que no vulguen formar part d’eixa APP.

Ho dic perquè la gestió del cementeri no és fàcil. A pesar que és una qüestió que tots tenim 
com a molt simple i molt senzilla, es toquen moltes sensibilitats I la gestió del cementeri, des 
d’eixe 1933, jo crec que no ha sigut probablement la més adequada. Hi ha una casuística 
infinita. Parlem de qüestions que abasten concessions, compres... I jo crec que el tema del 
cementeri que estem intentant en els últims dos anys posar-lo administrativament d’una 
millor manera, té problemes que són de molta sensibilitat. 

Per tant, treballarem en esta APP. Jo crec que probablement, potser, no tinga el 
començament per tot el que nosaltres hem vist..., en alguns llocs té una matèria més 
històrica que de coneixement d’on està cadascú. Més de servei al ciutadà, sinó més 
històrica. I bé, doncs intentarem avançar este tema. De tota manera els torne a repetir que 
crec que és un tema molt complicat perquè afecta molt la sensibilitat dels ciutadans. 

5.7. GM CIUDADANOS-  PREGUNTA RUEGO CARRIL CICLOPEATONAL

Lee las preguntas/ruego la Sra. Rosa García, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos.

«Respecto al carril ciclo peatonal hemos detectado una serie de problemas de ejecución que 
se repiten en muchos de los tramos, pero nos queremos centrar en el que va exactamente 
desde la estación de la Renfe hacia la calle Carmen Vidal.

Uno de los problemas, tiene que ver con la forma del bordillo, que ya hemos hablado en 
otras ocasiones, ese bordillo está sin biselar, no solamente en este tramo sino en 
prácticamente todos, por lo que los bordes afilados han provocado –a falta de otros datos 
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que podrían ampliar el número– que el pasado día 18 de septiembre, en el espacio de 50 
minutos, se reventaran 3 ruedas de 2 vehículos distintos.

Los sucesos se produjeron justo antes de la curva de entrada a la calle Filà Cruzados, en un 
espacio en el que tenemos 3 carriles estrechos de circulación de vehículos, que con el carril 
ciclo peatonal se han estrechado más. 

Al problema de bordillos sin biselar, con filos cortantes, se ha de añadir el que los bloques 
carecen de mortero u otro material de unión entre ellos, por lo que están sueltos, con el 
peligro que esto puede suponer, pero no es que pueda suponer, es que supone,  además de 
que si alguien quiere llevárselos, no tendría más agacharse y recogerlos.

Por ese motivo, y dado que dentro de los Premios de la Semana Europea de la Movilidad 
Sostenible en la Comunitat Valenciana (SEMcv 2019) de la Generalitat, Alcoy ha recibido el 
segundo premio en la categoría de ciudades de más de 50.000 habitantes, por la 
construcción del eje, hacemos las siguientes preguntas:

¿Ha finalizado completamente la construcción del eje ciclo peatonal?

¿Tiene previsto el Gobierno local la subsanación de los defectos de construcción del carril 
mencionado?

RUEGO

En el caso de que el ciclo peatonal no esté finalizado, que se pongan los medios necesarios 
para que no se repitan los percances que están sufriendo los conductores de vehículos.

En el caso de que la obra haya concluido, que se subsanen, a la mayor brevedad, los 
problemas de los bordillos mencionados.
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»

Sr. Jordi Martínez: Bé, vull contestar-li a les preguntes. Que no ha finalitzat la construcció 
de l’eix ciclo-peatonal, i sí que tenim prevista l’esmena dels defectes. 

A vore, defectes de construcció... Jo crec que seria més que defecte de construcció, defecte 
d'elecció del material, perquè el material que s’ha aplicat en estos passos és cert que entra 
dins de la normativa de construcció; però també és cert que sí que genera problemes, com 
puga ser pel tema de la corba o per la situació on es troba. No costa gens de substituir-los o 
bisellar-los de manera que impedisca qualsevol tipus d’accident en la nostra ciutat.

I anem a posar-ho, doncs, segurament abans que acabe l’obra. Que jo crec que, si no 
m’equivoque, a mitjan octubre estarà tot acabat. De tota manera, en algun cas com este no 
estan acabats, no estan fets amb morter perquè s’ha de fer una intervenció com veuen 
vostés ací, que té una zona al mig que és de..., per dir-ho d’alguna manera, d'enjardinament 
i, per tant, encara no estan acabats els..., la construcció d’eixa part.

Sra. Rosa García: Entiendo que se admite el ruego, y estaremos pendientes de que se 
cumplan las fechas que previene el Gobierno Local. Gracias.

5.8. GM PODEM-MOCIÓ ADEQUACIÓ INTEGRAL ZONA C/ SANT PANCRAÇ

El Grup Municipal de Podem ha presentat la següent moció.

«Després de reunir-nos amb veïns i veïnes de Sant Pancraç, ens han tornat a 
recordar les diferents necessitats que tenen en la zona en matèria de seguretat vial, 
accessibilitat, manteniment de voreres, parc infantil i calçada o millora del servei de recollida 
de brossa vinculat a l’increment de contenidors. 
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Per aquests motius des de Podem, demanem que es solucione aquesta situació 
d’abandó de la zona amb un manteniment adequat i una adequació integral dels carrers 
Sant Pancraç i Doña Amàlia per a millorar l'accessibilitat, la seguretat vial i crear una zona 
més amable. Perquè és l’obligació de les administracions locals donar resposta a les 
necessitats i reivindicacions de la ciutadania facilitant i millorant la qualitat de vida de la gent.

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

Realitzar una adequació integral a la zona - Carrer Sant Pancraç i  Doña Amàlia en base a:

 Millorant l’accessibilitat, el manteniment de voreres i calçada i els desperfectes de la 
zona.

 Semàfor de vianants o passarel·la que permeta travessar el Carrer Alacant de forma 
accessible, segura i propera per anar cap a Santa Rosa.

 Col·locació de contenidors de cartró i vidre en l'encreuament amb la Beniata. 

 Adequació i millora del parc infantil.»

El Sr. Santiago, portaveu del Grup Municipal Podem llig els punts d’acord de la moció 
presentada.

Sr. Abad: Buenos días señor alcalde, buenos días a todos los asistentes al plenario y a los 
concejales. 

Bueno, desde Vox, aunque ideológicamente no podamos estar más en desacuerdo con el 
grupo de ultraizquierda-radical Unidas-Podemos, Vox-Alcoy siempre estará a favor de 
cualquier iniciativa que beneficie a los vecinos de Alcoy. No vamos a hacer como ellos, 
manifestarnos a favor y votar en contra, porque nuestra ideología sea la opuesta. Muchas 
gracias.

Sr. González: Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a totes les persones assistents, gràcies per 
vindre. 

En aquest prec, sembla que es podria fer com un prec com el que acaben de fer 
Ciudadanos en què reclamaven que s’acomplira una moció anterior; perquè, jo he fet un poc 
de memòria i al setembre de 2018, des de Guanyar Alcoi, ja es va..., supose que ho 
recordarà després el regidor Cristian Santiago. Pel setembre de 2018 ja es van reclamar des 
de Guanyar Alcoi aquestes demandes. De fet, en comissió informativa, després en plenari 
es va fer al gener de 2019; enguany mateix es va demanar un altre prec. Es va aprovar la 
proposta parcialment. Es va arrancar el compromís del Govern d’estudiar-ho. D’estudiar un 
semàfor almenys, encara que fóra, perquè el de la parcel·la semblava més complicat. I, al 
final, vull dir, nosaltres estem d’acord amb aquestes demandes. Si s’amplien més enllà 
encara, al carrer Donya Amàlia i amb l'adequació de millorar el parc infantil que es demana, 
no creiem que hi haja cap problema a aprovar-ho. Així que nosaltres hi estem d’acord.
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Sra. Rosa García: Bueno, nuestra posición no puede ser otra más que favorable porque su 
aprobación supone una mejora necesaria para unas calles de la ciudad a las que debemos 
prestar una atención especial debido a su orografía también especial, y complicada. De 
hecho, a nuestro Grupo Municipal Ciudadanos le han llegado las mismas quejas sobre las 
carencias y problemas de la zona, y estamos trabajando también en la concreción de 
propuestas que puedan mejorar la calidad de vida de estos vecinos, y que se pueden 
implementar a las que proponen en la moción. En consecuencia y dado que consideramos 
que es necesario llevar a cabo un plan de adecuación integral de las calles San Pancracio y 
Doña Amalia, vamos a votar de forma favorable, ya que las medidas propuestas en cuanto a 
accesibilidad, mantenimiento y mejora tienen encaje en el mismo.

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde, i bon dia a tots novament.

No podem fer altra cosa que estar d’acord amb la proposta de millora del barri; però el barri 
no són aquests dos carrers. També és el carrer Doctor Guerau, Maulets i el carrer Verge 
dels Lliris i, en fi, fins i tot el carrer Echegaray, que és el gran oblidat d’eixa zona, perquè 
està entre l’un i l’altre costat. Per això pensem que sí que cal actuar, hauríem de fer una 
planificació global de la zona i intentar actuar globalment. Aquesta és una moció, un prec, 
com tants que s’han fet al llarg d’estos huit anys, i abans també, en què vull creure que cap 
partit d’aquest plenari puga votar en contra que es puga millorar una part del nostre barri, 
una part de la nostra ciutat.

Entenc que esta moció és un prec al Partit Socialista en el qual escenifiquem el suport 
majoritari de tots els partits. I des de Compromís ho tenim clar, ens trobaran sempre al 
costat a l’hora d’exigir millores per a la ciutat i en el manteniment. Com hem fet i hem defés 
sempre.

I atesa la transparència i el bon govern que se li suposa al govern de la ciutat, entenem que 
caldria incloure un compromís per part del Govern, un punt en què indique la pretensió de, 
més o menys, quan s’actuarà. Si es compromet a incloure una partida en el pròxim, no en 
este pressupost, sinó en el pròxim pressupost de 2020, i si la voluntat és de fer-ho el pròxim 
any o partir-ho en diferents anys. Perquè entenem que és una actuació important, és una 
actuació de diners. I, aleshores, entenem que aprovar per aprovar està molt bé, però ens 
agradaria un poc més de concreció, i eixa transparència i eixe bon govern per a fer palesa la 
intencionalitat i que tots els veïns puguen saber cap on anem. Gràcies.

Sr. Ruiz: Moltes gràcies, senyor alcalde. 

Compartim la petició que realitza el grup de Podem. Una petició que ja s’ha tractat, com s’ha 
comentat en el Saló de Plenaris. 

Es tracta d’una zona amb una particularitat molt específica i amb carències importants. Però, 
els problemes de Sant Pancraç són, per desgràcia, comuns també a altres barris. Així ens 
ho fan arribar, i també al mateix Govern, les associacions de veïns. Crec que tots coincidim 
en el fet que el manteniment de la ciutat sempre és millorable i, per això, a banda de donar 
el nostre suport, el nostre suport a la moció dels companys de Podem, entenem 
imprescindible prendre mesures concretes per a la millora de la situació dels nostres carrers.

El 28 de setembre de 2015 el Partit Popular va plantejar una moció per fer una auditoria del 
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clavegueram que ha derivat en..., després del treball del Govern Municipal juntament amb la 
resta de grups, en un contracte per a garantir el manteniment correcte de la xarxa. La nostra 
aspiració ara és aconseguir un Alcoi excel·lent, i amb eixe objectiu ja els avance que per 
aprovar el pressupost del 2020 serà condició indispensable la posada en marxa d’una 
auditoria de l’estat dels carrers, dels parcs i dels jardins i de l’enllumenat, amb el qual poder 
definir un pla de xoc del manteniment i conservació, així com els plans de reurbanització 
integral dels carrers que necessiten l'ajuda d’altres administracions. Un document que fixe 
les prioritats i que permeta establir un calendari d’actuacions per deixar a punt la nostra 
ciutat, i posar en marxa després un sistema eficient de manteniment. Més o menys semblant 
al document del Pla d’Accessibilitat que, encara que puga tindre carències i que marca 
aquelles actuacions en un pressupost estimat, i fins i tot en un calendari. Insistisc que 
aquesta reivindicació serà irrenunciable per a poder donar suport al proper pressupost del 
2020. Volem demostrar amb fets que la conservació d’Alcoi és de màxima importància per a 
nosaltres. Moltes gràcies.

Sr. Jordi Martínez: Bé, bon dia de nou. Bé, doncs estic content, entre altres coses, perquè 
probablement aprovarem els pressupostos, de segur, si la petició del Partit Popular és el 
tema de fer eixe... bé, doncs eixe diagnòstic de tot el que és el clavegueram. Perquè jo 
recorde que ja estan de la legislatura passada pendents eixos temes de què ha parlat vosté 
de l’enllumenat de carrers i de parcs, i jo crec que tenim pràcticament acabat eixe diagnòstic 
i, per tant, jo crec que el tindrem a l’abast. I sobretot està bé perquè nosaltres estem també 
d’acord amb esta moció. Qui pot estar en desacord amb esta moció? Jo crec que ningú, no? 
El que passa és que..., bé..., com a govern, jo crec que tots hem de ser també govern de la 
ciutat, encara que uns estem en el govern i uns altres en l’oposició. És intentar fer les coses 
amb els recursos que tenim. Està clar que, com deia el senyor Ruiz, si tu fas un diagnòstic 
de la ciutat, probablement hages de prioritzar unes coses sobre unes altres. És cert que 
cada volta que venim al plenari, jo em trobe una sèrie de peticions, jo crec que totes molt 
lloables i molt justes, d’inversió en la ciutat. Estem parlant que en este cas, sense anar més 
lluny, doncs jo, per damunt, valoraria al voltant de sis-cents o set-cents mil euros estes 
actuacions. Perquè si estem parlant només del carrer Sant Pancraç o ampliem ja el que ha 
dit el senyor Ivorra, baixar fins a Echegaray, la Verge dels Lliris, doncs ací ens en podríem 
anar a un milió, o milió i mig d’euros llargs només arreglant voreres, serveis i fent eixa 
passarel·la, que tampoc depén de l’Ajuntament d’Alcoi, perquè tots sabem que és una 
petició que haurien de fer al Ministeri perquè recordem que encara està ací.

Per tant, estem d’acord amb la moció. Posar els terminis raonables, els tenim molt fàcils. En 
les pròximes negociacions del pressupost incloem una partida en eixe sentit, diem de quines 
les llevem les propostes, perquè per a fer una inversió d’un milió d’euros al carrer..., al barri 
de Sant Pancraç, d’algun lloc els haurem de llevar. I ens posem tots d’acord, i jo crec que els 
terminis serien el pròxim any. Si arribem a un acord en eixe tema de negociar la partida, d’on 
lleve i on la pose, per nosaltres no hi haurà cap problema.

Sr. Santiago: Gràcies de nou, i bon dia de nou a tots i a totes.

Des de Podem, l’objectiu d’aquesta proposta era, doncs això, tindre el suport i les 
aportacions de tots els grups. Perquè és una proposta, com bé ha dit el company de 
Guanyar i el de Compromís, que ja es porta treballant des de fa temps. És una reivindicació 
dels veïns i veïnes de la zona. I ara fa unes setmanes que ens vam tornar a reunir amb ells 
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perquè, de tot el que es va parlar i de tot el que es va aprovar, doncs no s’havia fet res fins 
ara. Per tant, entenem que ha de ser una prioritat de l’Ajuntament redoblar esforços i poder 
arribar a una solució integral de la zona perquè és una situació que entenem d’abandó, que 
s’ha de revertir. Sobretot per a tindre un Alcoi de primera divisió. Un Alcoi com tots els veïns 
i veïnes de la ciutat es mereixen. I, sobretot, per evitar una situació que hi haja carrers de 
primera i carrers de segona. Evidentment fan falta recursos per a poder tirar endavant 
aquesta inversió; però entenem que ha de ser urgent i integral, perquè només cal passejar-
se per la zona. Per a nosaltres no hi ha cap problema, com bé comenta el company de 
Compromís, que es puga ampliar a més barris de la zona; però volíem intentar fer una 
proposta sensata, que poguera ser realista i que es poguera fer al llarg de 2020. 
Evidentment, després, amb una calendarització per poder ampliar-ho i millorar els diferents 
punts de la zona.

Per entrar una miqueta en els punts. Evidentment, s’ha de millorar l’accessibilitat. Entenem 
que és de difícil solució perquè hi ha carrers que són molt estrets; però jo crec que amb 
voluntat es pot fer. El tema de la passarel·la entenem que probablement és la prioritat, o és 
un dels punts forts que s’haurien de dur a terme; però no descartem el semàfor per a 
vianants que entenem que pot ser una solució més senzilla, fàcil, ràpida i, probablement, 
econòmica, i dóna una solució vinculada a la seguretat viària per a tots els veïns i veïnes de 
la zona. 

I, després, i per acabar, l’adequació i millora del parc infantil. Perquè no fa falta anar..., o 
siga, fa falta anar per a veure que fan falta tanques, perquè la gent pot caure, si coneixeu el 
parc infantil. Perquè probablement s’hauria de substituir el ciment per un altre tipus de 
material; perquè si allí cau un xiquet, doncs es pot deixar els genolls. I després també poder 
desbrossar perquè està plena d’herbes i està en males condicions i amb una situació de 
deixadesa, que jo crec que és impròpia d’una ciutat com la nostra. 

Per tant, el que he dit al principi. Vull agrair els suports i les atencions dels companys de 
l’oposició, i espere que això servisca per a fer un espentó i que realment es puga fer una 
inversió integral de la zona. Perquè, de ben segur, que els veïns i veïnes de Sant Pancraç 
ho agrairan. Gràcies.

Sr. Abad: Gracias. Bien, como hemos dicho todos los componentes de los grupos 
municipales, estamos de acuerdo con esta moción. Y siendo coherentes con nuestras 
obligaciones para con los ciudadanos, votamos a favor de la moción del Grupo Unidas 
Podemos. Gracias.

Sr. González: Gràcies. No, vull reiterar-me, simplement això..., que..., com deia Cristian 
Santiago, els veïns del carrer Sant Pancraç, ja parlàrem amb ells en aquell moment, que se 
sentien un poc abandonats. I com també deia Cristian, no podem crear espais de segona i 
de primera, i el deure del govern és el bon manteniment de la ciutat. 

I en el problema de la carretera nacional, si s’ha d’instar el Ministeri, doncs que es consulte 
si és necessari, per anar avançant; perquè és necessari.

Sra. Rosa García: Bueno, también reiterar nuestro voto a favor, y decir que cualquier 
propuesta, cualquier iniciativa que carezca de dotación de recurso económico, pues carece 
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de ningún valor. Por lo tanto, el que se haya tratado de este tema nos parece responsable, y 
estamos a favor, obviamente. 

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. És cert, de nosaltres crec que no tenen queixa respecte 
de l'aprovació dels pressupostos anteriors; perquè sempre hem intentat tindre un sentit de 
govern, un sentit per damunt de la política partidista, el govern de la ciutat, i la millora de la 
ciutat. D’aixó, això crec que no se’ns pot acusar en cap moment. La realitat és que quan 
plantegem el bon govern i la transparència, és perquè hi ha altres barris que tenen eixos 
deutes o eixes necessitats de posar-les en marxa, com poguérem dir de la zona de Sant 
Vicent... Tinc ací uns quants carrers que, crec recordar, en els últims 30 anys no han tingut 
intervencions: la Zona Alta, el carrer Sant Vicent, el carrer Molinar, el carrer Encaro, el carrer 
Alt, la Caseta Corbí, el carrer Mitja Volta, l’Atzucac, el carrer Bellavista, Cantagallet. Són 
zones que també estan deteriorades. No s’ha fet el manteniment necessari o el manteniment 
que tocava, o una ciutat que és..., com comentava el senyor Cristian Santiago, que hi ha 
carrers de primera i de segona. Esperem, i el que hem proposat, és que hi haja una 
planificació global de les zones més deteriorades, o amb menys inversió municipal, perquè 
puguen saber els veïns de la zona quan es puga actuar en elles. Gràcies.

Sr. Ruiz: Sí, moltes gràcies. Vull insistir en el vot favorable a la proposta de Podem, i 
demanar-li al govern municipal que, en el moment que tinga tots eixos documents que han 
comentat al voltant de quines són les necessitats que els tècnics determinen o qui estiga 
fent estos documents, doncs que, per favor, ens ho facen arribar per a poder analitzar-los. 
Moltes gràcies.

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies. Bé, vull reiterar-me en què jo crec que..., i crec que ho 
deia també la senyora García, quan parlem d’estes iniciatives hem de dotar-les 
econòmicament o, si no, queda com un compromís amb els veïns, però que després no 
podem executar. 

I, després, també, estem treballant ja i ultimant, també un poc seguint el fil del que parlava el 
senyor Ruiz en la primera intervenció, d'un instrument que s’inclourà en tota la plataforma 
marc de la ciutat, que fa eixa espècie de..., per dir-ho d’alguna manera, de diagnòstic 
continu de les inversions que estan fent-se. Perquè el senyor Ivorra ara ens ha parlat d’una 
sèrie de carrers, que en alguns casos sí que hi ha hagut intervencions; però que al final eixe 
instrument ens permetrà, d’acord també amb el trànsit, d’acord també amb el sofriment que 
té eixe carrer, i després poder actuar. I, bé, sobretot tindre un criteri més just en el sentit tant 
de desgast de carrers, d’ús que fan els ciutadans.

Per tant, d’acord amb la moció. Jo crec que la nostra obligació ara és també posar a l’abast 
de tots vostés eixos instruments perquè puguem diagnosticar totes estes qüestions amb 
això.

I un breu apunt. Abans de final d’any, pel que fa al tema del parc infantil, està previst actuar 
en ell, perquè era una de les zones que teníem pendents.

Sr. Santiago: Gràcies de nou. Simplement, vull reiterar l'agraïment per part del grup nostre i, 
sobretot, per les aportacions dels companys de la Corporació. I estarem atents perquè això 
siga una realitat, com més prompte millor, i que la partida pressupostaria dels 2020 que 
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estiga inclosa. 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, amb els vots a favor dels regidors dels grups 
municipal SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), 
CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) i VOX (1), aprova la moció.

5.9. GM PODEM-PREC IMPLANTACIÓ SISTEMA SDDR

Llig el prec el Sr. Ferrándiz, regidor del Grup Municipal Podem.

«¿Pensen, senyories, que tenim el sistema de gestió de residus que necessitem?

En l'última dècada, hem assistit a un gran creixement de la producció d’envasos d’un sol ús, 
que a més són innecessaris, i a l’abandó d'envasos reutilitzables. Aproximadament, cada 
persona generem 550 kg de residus a l'any, dels quals tan sols reciclem el 15%.

El 70% d'aquests envasos van al rebuig normal o al nostre entorn i tan sols el 30% d’aquests 
acaben on correspon, al contenidor groc. A més, el 50% aproximadament dels envasos que 
acaben sent residus provenen d’ampolles o llaunes de begudes com aigua, refrescs o 
cervesa.
SDDR és l'abreviatura de Sistema de Depòsit, Devolució i Retorn d'envasos:

Depòsit: fa referència al valor econòmic associat a cada envàs. El seu propòsit és convertir-
se en un incentiu perquè siga retornat a la cadena de producció en les millors condicions 
(poer el seu reciclatge).

Devolució: significa que la quantitat que el consumidor ha avançat li serà reembossada 
íntegrament quan l'envàs haja sigut entregat de nou en el comerç.

Retorn: l'envàs tornarà a la cadena de producció com a matèria primera en condicions de 
convertir-se en qualsevol nou producte. D'aquesta manera el cicle es tanca i no hi ha 
residus, sinó recursos.

Els avantatges del Sistema de Retorn d'envasos, són una realitat en les més de 40 regions 
de tot el món en què el sistema funciona amb gran èxit: Alemanya, Suècia, Dinamarca, 
Austràlia, Canadà, alguns estats dels EE.UU; països capdavanters en matèria econòmica o 
mediambiental que estan aconseguint taxes de recollida selectiva d'envasos de fins al 98%. 
Beneficia els municipis, ja que suposa un cost zero per a l'administració central i beneficis 
també per als municipis d'entre 57 i 93 milions d'euros. El SDDR és un 60% més barat que 
els SIG (Sistemes Integrats de Gestió) per envàs recollit selectivament. A més, crea llocs de 
treball sense cap cost per a les administracions i dóna suport al comerç compensant per 
envàs recollit.
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És l'únic sistema conegut que, aconseguint quotes de reciclatge properes al 100%, ha 
demostrat la seua viabilitat econòmica i ser el que menor impacte ambiental genera. 
Converteix el residu en recurs i augmenta la taxa de reciclatge del 35% actual fins a un 90% 
aproximadament.

A Espanya es consumeixen 58 milions d’envasos de begudes d’un sol ús cada dia, són 
18.000 milions d’envasos a l’any, una xifra semblant a la que es consumeix a Alemanya amb 
el doble de població. No obstant això hi ha una diferència entre Espanya i Alemanya. Es la 
manera de gestionar l’enorme volum de residus. Açò significa que, mentre a Alemanya hi ha 
implantat un sistema de retorn d’envasos SDDR, que aconsegueix reciclar el 98,5% 
convertir-los en nou envasos i productes per a la vida diària, a Espanya hi ha un sistema 
integrat de gestió que aconsegueix arreplegar selectivament aproximadament el 35% de tan 
ingent quantitat d’envasos.

Amb la intenció d’afavorir la transició cap a models més sostenibles i d’economia 
circular necessaris per al repte ambiental que ens planteja aquesta dècada, i davant el 
nul avanç al respecte tres anys després que aquest consistori aprovara una moció per 
implantar aquest sistema, sol·licitem al Govern Municipal:

 La implantació del sistema SDDR al nostre municipi per tindre un sistema de gestió 
de residus més sostenible i adaptada a les necessitats actuals.» 

Sr. Silvestre: Bon dia a tots i a totes. Benvinguts als ciutadans que estan hui al Ple i als 
membres de la Corporació.

Bé, en primer lloc, vull dir que bé..., estem totalment d’acord amb tota la introducció que s’ha 
fet d’aquest sistema. Evidentment, subscrivim tota la informació. Algunes coses es podrien 
discutir, més o menys, però pràcticament hi estem d’acord.

Com tu bé has llegit en la teua intervenció, t’adonaràs que has parlat en tot moment de 
països, de països, no has parlat d’ajuntaments, d’acord? Aleshores, a vore, seria molt fàcil 
agarrar i dir sí, subscrivim aquest prec, implantarem... i després que passe un any i mig o 
dos, i digues, tornem a traure-ho ací, al plenari: no heu fet res, d’acord? Aleshores, jo crec 
que és més sensat i seriós, doncs vore realment la viabilitat d’açò. Això no vol dir que 
explorem i que, potser, intentem fer algun punt d’inici sobre aquesta qüestió; però clar, és 
molt difícil, ara com ara, que un ajuntament pose en marxa un sistema SDDR per ell mateix. 
Perquè al final, hem de pregar, hem de manar al govern de la Comunitat Valenciana o al 
govern del país, d’acord? Perquè ací, sobretot, tenim una sèrie d’agents implicats: totes les 
tendes, les grans superfícies, que són les que s’han d’implicar i, al cap i al fi, hauria de ser 
per llei perquè es poguera implantar aquest sistema perquè..., precisament per eixa 
economia circular que estàvem comentant abans. És a dir, al final els ciutadans paguem, per 
dir-ho així, abans, pels envasos, i després se’ls retorna. Aleshores, sí que és de veritat un 
incentiu perquè d’alguna manera es genere açò.
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Per tant, jo crec que açò hauria de legislar-se, des de l’autonomia i des del govern estatal, 
l’adopció d’este sistema. 

Torne a insistir, això no vol dir que des del govern, jo mateix adquirisc el compromís de vore 
alguna experiència d’aquest tipus. De fet, ací a Alcoi coneixeu que està fent-se en el mercat 
de Sant Roc, d’acord? Està fent-se allí. És una experiència que jo crec que és interessant. 
És una manera de motivar també que la gent assistisca també a este mercat i ho conega. Jo 
crec que està molt bé; però també després, clar, tot açò necessita una infraestructura i una 
sèrie de..., a més a més de personal, etc.

Sr. Ferrándiz: Gràcies. Com bé comentava el regidor, sabem que no és una qüestió 
senzilla, ni de bon tros. Com tot el que haja de vore amb la necessària transició ecològica 
que hem de començar. 

L’altre dia vaig sentir a la televisió un exemple molt clar. Quan una persona 
desgraciadament contrau un càncer i va al metge, el metge li diu que s’ha de fer un 
tractament, i que és molt dur, i que tal volta sobreviurà o tal volta no; però el pacient, 
lògicament, no li diu al doctor que no, que ell no pensa fer cap tractament perquè siga dur o 
perquè puga tindre la mala sort de no superar la malaltia igualment. Jo pense que el que 
passa en el tema del canvi climàtic i totes les qüestions que hi tenen a vore és el mateix. 
Són complicades, evidentment que sí. I haurem de renunciar a moltes coses; però si no 
renunciem a elles prompte, doncs, tindrem poques coses a fer, no? Entenc, també, com 
comentava el regidor, que és una qüestió que s’ha de treballar no tan sols en l'àmbit 
municipal, sinó que es necessita una infraestructura i que, com bé ha comentat, ha d’estar, 
com a mínim, en l’administració autonòmica. Al País Valencià tenim la sort de comptar amb 
el govern del Botànic. No hem tingut la mateixa sort al govern d’Espanya. Considerem que el 
Partit Socialista no ha volgut repetir aquest model i per a aquesta coalició. Però bé, sí que es 
dóna esta oportunitat al País Valencià. I bé, vull instar el govern, i tot el nostre oferiment per 
treballar la proposta i per aconseguir portar-la endavant, i que Alcoi, com dic, tinga una 
gestió de residus com cal i com es mereix. Gràcies.

Sr. Silvestre: D’acord, bé, com tu dius, jo crec que al final si amb el govern valencià haurem 
de buscar un consens entre tots per a poder treballar o poder iniciar el treball d’este sistema. 

De tota manera, jo també voldria apuntar alguna coseta al voltant d’açò. Jo crec que 
nosaltres també, arran del que preguntava abans el company Màrius, de Compromís, sobre 
eixos 87.000 € de més que s’han generat en l’Ecoparc. Ací s’ha treballat des de..., no sé si 
farà un o dos anys enrere, perquè jo no estava, però sí que s’ha treballat en el sentit que 
s’han generat molts més residus a l’Ecoparc, però molts més residus que s’han seleccionat, 
que s’han separat. I jo crec que la via de treball també, independentment que l’altra..., 
perquè clar, cal recordar que la SDDR, al final, és per als envasos de beguda i els refrescos 
i cerveses, llaunes d’estes d’alumini, de beguda. Però jo crec que nosaltres hem d’anar 
també..., s’ha de treballar en diverses vies, i una d’elles també és la selecció en origen que 
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està fent-se a través de l’Ecoparc. Malgrat que no sempre..., no tot el món acudix a 
l’Ecoparc; però sí que és de veres que està gestionant-se el que són les rodes, els 
matalassos, electrodomèstics, i tota una sèrie de residus que directament es poden 
gestionar amb empreses especialitzades en la gestió d'aquests, i que estem aconseguint 
disminuir, per una banda, el residu que duem a planta de manera general ―Sr. Alcalde: 
Vaja acabant.―, i per una altra, doncs aconseguir un estalvi en eixe sentit. Per això, ha pujat 
el que són els diners, a partir del que és la despesa de l’Ecoparc.

I bé, jo insistisc en el fet que ho continuarem explorant, i intentarem, des del govern 
valencià, doncs, arribar a un consens i treballar en este sentit.

5.10. GM GUANYAR ALCOI - MOCIÓ PER UNA POLÍTICA INTEGRAL CONTRA 
L’OBESITAT INFANTIL 

El Grup Municipal de Guanyar Alcoi ha presentat la següent moció.

«En un recent estudi d’una Fundació privada (https://www.gasolfoundation.org/es/estudio-
pasos/) es reitera el que ja fa anys que es denuncia des d’instàncies acadèmiques i 
mèdiques: que al nostre està augmentant la xifra de xiquetes i xiquets que pateixen obesitat. 

A l’esmentat estudi, presentat als mitjans de comunicació a principis de setembre, 
s’assenyala que més d'un terç de les xiquetes i xiquets espanyols presenta sobrepès o 
obesitat segons l’índex de massa corporal (IMC). A més a més ens indiquen que el 63'6% de 
les xiquetes i xiquets i adolescents espanyols no arriba als 60 minuts d'Activitat Física 
Moderada o Vigorosa (AFMV) al dia com recomana l'OMS. Aquesta situació és més 
pronunciada en el cas de les xiquetes i xiques -un 70,4% de les xiques front a un 56% dels 
xics-, i entre els adolescents (el 72,4% dels i les estudiants de secundària). 

L’Encuesta Nacional de Salud de 2017 (www.ine.es) ens mostra com un 28,92% dels 
xiquets i xiquetes valencians entre 2 i 17 anys pateixen sobrepès o obesitat. 

Des d’una perspectiva de salut pública i amb l’objectiu de crear una ciutat saludable ara i en 
el futur cal una política integral en contra de l’obesitat infantil. Exemples d’actuacions com 
les rutes saludables que s’iniciaren en 2014 s’han deixat de dur endavant i, tot i que 
coneixem el compromís que ha manifestat el regidor de Salut Pública Miguel Juan de 
reprendre-les, resulten del tot insuficients. Considerem però que cal una política integral per 
a poder obtenir beneficis reals entre la ciutadania d’Alcoi. 

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

1. Que es cree una mesa amb la participació d’expertes i experts en el tema i amb 
professionals dels àmbits implicats en aquesta qüestió (educació, joventut, sanitat, 
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esport...) per tal de poder establir les línies rectores d’una política integral de lluita 
contra l’obesitat infantil a nivell local. 

2. Que s’establisca un pla d’acció amb mesures concretes i la seua calendarització per 
tal de poder lluitar contra aquesta lacra entre la població infantil.» 

La Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi llig els punts d’acord de la moció 
presentada.

Sr. Abad: Gràcies. Crear una mesa de expertos sobre el tema, pensamos que no es la 
solución, pero sí que debemos fomentar planes o proyectos que lleven a la promoción de 
entornos que fomenten la alimentación saludable y la actividad física para todos, en especial 
para los niños y los adolescentes. Si bien es cierto que la mala alimentación y el 
sedentarismo son las principales causas de la obesidad. Por ejemplo, desayuno saludable 
es un proyecto que ya está en marcha, y en el que los escolares de Alcoy aprenden a comer 
bien. Se promueven hábitos alimentarios saludables como aumentar y consolidad el hábito 
del almuerzo, además de implicar a los padres, docentes y personal de comedor. Aunque 
parece ser que España está a la cabeza de la obesidad infantil, la situación está mejorando 
ligeramente. No hay que ser alarmistas porque, medidas se están tomando. 

Nos gustaría saber si las líneas de la política integral de la lucha contra la obesidad infantil y 
el Plan de acción con medidas concretas que propone el Grupo Guanyar, serían de obligado 
cumplimiento o unas recomendaciones a seguir libremente, para acabar con los malos 
hábitos de la población en cuestión, y los lugares donde se pretende implantar. Gracias.

Sr. Ferrándiz: Bé, gràcies de nou, senyor alcalde. Com sabeu, el sistema digestiu, com 
afirmen els experts, és el nostre segon cervell. I cada volta som més conscients de la 
importància i del gran paper que té l’alimentació i l’exercici per al correcte desenvolupament 
de les nostres vides, més encara dels nostres menuts. Com bé comentava David, els joves i 
els xiquets espanyols doncs estan al capdavant en Europa en els nivells d’obesitat. I bé, 
nosaltres hem de ser capaços de potenciar una alimentació conscient, i de conscienciar de 
la importància de portar una vida saludable. I, a més, considerem que, com a càrrecs públics 
que som, ho hem de fer prenent decisions polítiques. I per això, doncs, ens alegrem que 
Guanyar presente aquesta moció al Ple. 

L’únic que sí que ens agradaria, si ells ens ho permeten, és fer una molt xicoteta esmena. I 
és simplement afegir en el segon punt, després de mesures concretes, simplement afegir 
«com la retirada de productes amb processats i alts índexs glucèmics dels centres escolars, 
sanitaris i d’oci», d’acord? I si ells ho consideren oportú incloure-ho, fantàstic; però de tota 
manera donarem suport a la moció i votarem a favor.

Sr. Marcos Martínez: Gràcies. La obesidad infantil es un problema grave en la Comunidad 
Valenciana. Los niños entre dos y diecisiete años sufren problemas de peso. Casi uno de 
cada tres niños y adolescentes valencianos sufren obesidad o sobrepeso. Hace más de un 
año que se aprobó una guía para los menús escolares, que a día de hoy sigue mostrando 
desequilibrios nutricionales. 
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Según los expertos, la falta de verdura fresca, legumbres y huevo, junto con el exceso de 
lácteos  azucarados, alimentos precocinados, empanados, fritos, pastas y arroces son los 
déficit más habituales de los colegios. Según la última encuesta nacional de salud, cerca de 
un 29% de la población de entre dos y diecisiete años de la Comunidad Valenciana sufre 
problemas de peso, o bien obesidad el 16,94% o bien sobrepeso, un 11,98%. Cifras que 
superan en más de 3 puntos la de 2012, que era de 25,6. En España la obesidad infantil es 
ya una pandemia, y nuestra comunidad es la tercera autonomía con mayor número de niños 
obesos.

Estos problemas de nutrición, junto con un modo de vida más sedentario: falta de ejercicio, 
consolas, ordenadores, redes sociales… lleva a que los niños y adolescentes pasen mucho 
más tiempo sentados. Consolas, táblets y móviles roban también horas de sueño, lo que 
podría estar vinculado al exceso de kilos, y que puedan acabar convirtiéndose en adultos 
obesos. Se calcula que 5 de cada 7 jóvenes.

La Comunidad Valenciana cuenta con 40% de la población con sobrepeso, y cerca de un 
20% con obesidad. El 99% de los casos de obesidad infantil es porque los niños comen 
mucho o gastan pocas energías. Tan solo el 1% se debe a una enfermedad orgánica. Sin 
duda, el proyecto Esmorzar saludable implantado desde hace cinco años en Alcoy, es una 
buena arma para atajar y controlar este grave problema. El proyecto de rutas urbanas 
saludables debería ser el complemento adecuado, implicando también a las familias y 
creando un modo de vida saludable.

Desde Ciudadanos siempre estaremos al lado de los modos de vida saludables, de la 
calidad de vida de los ciudadanos. Preocupados por los problemas de salud de alcoyanos, 
valencianos y españoles, especialmente de nuestros niños y jóvenes. Creemos que es 
imprescindibles ser conocedores de cualquier situación y de estar continuamente encima del 
problema. Pese a todos nuestros esfuerzos esta situación sigue in crescendo, por lo que las 
medidas solicitadas por nuestros compañeros de Guanyar nos parecen necesarias, por lo 
tanto, el voto de Ciudadanos no puede ser otro que a favor.

Sra. Guillem: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tots i totes.

Bé, un dels molts problemes que tenim en la salut pública en el segle XXI és l’obesitat. El 
problema està sent progressiu i afecta sobretot al medi urbà. 

Els xiquets i les xiquetes amb sobrepés o obesitat solen continuar sent-ho en l’edat adulta, i 
tenen més problemes per a patir, més probabilitats per a patir malalties com la diabetis o 
malalties cardiovasculars. Estem parlant d’un percentatge elevadíssim de futurs malalts que 
podem evitar. Si pensem que hi ha més gent afectada per malalties relacionades 
directament amb el sobrepés i l’obesitat, i que, en molts casos, acaben en morts a edats 
molt primerenques, podem dir que l’única cosa que diferencia açò d’una pandèmia és la 
inexistència d’un virus o d’un agent infecciós; però tot i que no és contagiosa, és una de les 
primeres causes de malalties i, per tant, de morts, i sobretot és fàcilment evitable.

Per altra banda, no hem parlat dels possibles problemes emocionals i d’autoestima que pot 
comportar per a un xiquet o xiqueta amb sobrepés, i que poden acabar amb xacres com el 
bulling o amb problemes amb respostes del mateix subjecte com la bulímia o l’anorèxia. 
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Un dels problemes detectats des de la Fundació CET10, és que els fills i filles de famílies 
amb pocs recursos són els més possibles afectats. Per una banda, la falta de recursos de la 
família per poder accedir a l’esport, ja que val diners. I moltes vegades els menors arriben a 
casa, on estan sols, i ningú no pot supervisar el seu berenar o el seu sopar, i acaben ingerint 
aliments molt econòmics i molt calòrics. 

Per tant, ha de ser una obligació del govern municipal poder donar-los ajut sobre les quotes 
d’esport i millorar les condicions d’alimentació també als menjadors escolars.

Per tant nosaltres, evidentment, anem a recolzar aquesta proposta i, si el Grup Guanyar ens 
accepta, ens agradaria ampliar-la una miqueta.

 Per tant, voldríem incloure, si vos sembla bé: «Per una banda, que dins d’aquesta 
proposta es cree un mapa dels centres educatius alcoians per tal de valorar els 
diferents nivells de riscos al centre i donar suport a les necessitats globals del centre 
enfront de l’obesitat.

 I, d’altra, dins dels centres, crear un pla d’emergència personalitzat davant dels 
casos més greus, i poder donar solucions a les famílies més necessitades, i garantir 
un accés correcte a l’esport i a una alimentació sana.

Moltes gràcies.

Sra. Payá: Gracias señor alcalde, buenos días a todos y bienvenidos.

Nos ha parecido muy interesante el estudio Pasos de la Fundación GASOL, que refleja la 
realidad que padecemos en España sobre este problema. Y es que confirma lo que ya dice 
la Organización Mundial de la Salud, que califica como uno de los problemas de salud 
pública más graves del siglo XXI, la obesidad infantil. Puesto que su prevalencia está 
creciendo a un ritmo alarmante.

Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en edad adulta y tienen 
más probabilidades de padecer enfermedades más tempranas como la diabetes y 
enfermedades cardiovasculares, el sobrepeso y la obesidad, y las enfermedades 
relacionadas con ellas. Son en gran medida prevenibles. Por consiguiente hay que dar una 
gran prioridad a la prevención de la obesidad infantil.

Y este aumento de la obesidad infantil, la OMS lo atribuye a varios factores: el cambio 
dietético mundial hacia un aumento de la ingesta de alimentos hipercalóricos, con 
abundantes grasas y azúcares, pero con escasas vitaminas, minerales y otros 
micronutrientes saludables. Independientemente de que el marco normativo para la 
alimentación consideramos que debería ser más restrictivo para los contenidos en estas 
grasas y azúcares y componentes que puedan afectar seriamente a nuestra salud. 

Y al hilo de esto, respecto a la enmienda de Podem, me gustaría conocer también que 
competencias tiene el Ayuntamiento para limitar estos componentes en los comedores 
escolares. 

Pero yo añado más factores: la educación tanto de los padres como de los hijos, el ritmo de 
vida de la sociedad actual, vivimos rápido, y la inmediatez con la que queremos hacer y 
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solucionar las cosas hace que no dediquemos tiempo, entre otras cosas, a cocinar de 
manera saludable, y se recurre con demasiada frecuencia a los precocinados.

Otro motivo que da la OMS es la tendencia a la disminución de la actividad física debido a la 
naturaleza sedentaria de muchas de las actividades recreativas. El cambio de medios de 
transporte y la creciente urbanización. Y aquí vuelvo a añadir algo de mi cosecha y que tiene 
que ver mucho con el tiempo, el poco tiempo que dedicamos a nuestros hijos. Como 
consecuencia, no queremos conflictos con ellos, les facilitamos esa vida sedentaria con todo 
tipos de dispositivos electrónicos con los que juegan durante horas para que ellos estén 
tranquilos, y nosotros también.

Por todo ello, la OMS califica el problema como social, y que requiere un enfoque 
poblacional multisectorial, multidisciplinar y adaptado a las circunstancias culturales. Esto 
coincide plenamente con lo que dice el texto expositivo de la moción, que es un problema 
que se requiere abordar con una política integral.

Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta y apoyaremos la moción. Gracias.

Sr. Belda: Gràcies, senyor alcalde, i bon dia a totes i a tots. 

Doncs jo tenia una resposta preparada, però jo crec que el desenvolupament de les 
diferents participacions dels companys em porta a canviar un poquet. Perquè per a nosaltres 
el vot a la moció, evidentment, anava a ser favorable, no podia ser d’una altra manera. Sí 
que jo, i vaig a fer ara després..., vaig a exposar, totes les activitats i totes les accions que ja 
estan duent-se a terme. En les exposicions s’ha parlat d’esmorzar saludable però no és 
l’única activitat que es du a terme, no per part de l’àrea d’Educació, sinó també per l’àrea de 
salut d’Alcoi, i que està duent-se a terme en els centres educatius i fora. I ara els 
anomenaré, i no en són poquets, en són molts. A banda que podem sumar moltíssimes 
activitats esportives i de promoció esportiva en edat escolar que per a mi, també, al final, és 
alguna cosa que està fomentant baixar eixe índex d’obesitat infantil. Però, clar, a mi ja em 
pareix que en açò ja fem una moció, i a mi em pareixia correcte de fer una mesa i vore... I 
ara plantejava un poc treballar en eixa mesa totes les activitats que estan fent-se, de ser 
capaços fins i tot de calendaritzar-les, de vore si fa falta, quins aspectes estem descuidant, 
que pot ser en totes estes activitats, i complementar-les. I a mi em pareixia una proposta 
molt adequada, però clar, comencem a entrar a vore qui la diu més gran, no? Anem a 
vore...,, anem a regular... és que anem a regular les màquines expenedores en tal, hi ha lleis 
que ho fan. Estarem ara... fer un mapa de tan... amb coses, amb qüestions en les quals 
estem clavant-nos en un terreny que hem de recordar que des de l’Àrea de Salut, des dels 
centres de salut, tots els pediatres ja tenen, ja sabem qui són els xiquets i les xiquetes que 
pateixen aquestes malalties, que pateixen aquest problema d’obesitat, i tenim tots eixos 
tractaments. És a dir, clavar-se en més coses, pot ser clavar-se en temes molt complicats.

Jo, sí que deixe clar que el nostre vot serà favorable en la moció, segons està plantejada, 
perquè pense que pot ser molt positiva, i que, a partir d’eixa mesa d’experts, poden eixir 
moltes més branques per a poder actuar. Però sí que m’agradaria dir totes aquestes 
actuacions que ja estan fent-se, perquè les tinguem clares:

 Hem parlat d’Esmorzar Saludable, que ja fa cinc anys, i que tots els centres, dic tots, 
són tots els centres escolars de la ciutat, hi participen. És a dir, tots els alumnes de la 
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ciutat d’Alcoi, o siga tots els xiquets de la ciutat d’Alcoi, passen per l’Esmorzar 
Saludable, amb la qual cosa tenen eixa formació.

 Però després tenim, mira, ho he tret de la guia d’activitats per a centres educatius, no 
he hagut de buscar molt, promoció del benestar emocional i prevenció dels trastorns 
de la conducta alimentària, formació i prevenció. Ho promou el Centre de Salut 
Pública d’Alcoi.

 Avaluació i foment de la qualitat nutricional de l’oferta alimentària en centres 
escolars, que també existix. 

 Programa de revisió de menjadors escolars. Ho porta el Centre de Salut Pública... El 
Departament de Salut Pública a tots els centres els ho oferix.

 Promoció del consum de llet i productes lactis en els centres escolars.

 Escoles promotores de salut. Centres educatius que reforcen el seu compromís per a 
constituir-se com a entorn saludable per a viure, aprendre i treballar. També, del 
Centre de Salut.

 Mobilitat activa i segura a l’escola. Camins saludables, segurs i sostenibles a 
l’escola. També.

 Promoció del consum de fruites i verdures en centres escolars. També està portant-
se a terme.

 Projectes com, per exemple, les EPIS. L’Escola Poliesportiva d’Iniciació que va a tots 
els centres i que promou l’activitat esportiva en els escolars. 

Per tant, són moltíssimes activitats, com he dit, i després continuarem parlant.

Sr. Obiol: Ara em toca a mi? Bé, gràcies a tots per les aportacions. El que sí que..., tot i que 
podem estar d’acord o no en algunes de les aportacions, hi ha una cosa concreta, i és que 
estem preocupats, no?, per aquesta situació. De fet, hi ha un documental molt bonic que els 
recomane, que es diu Més enllà del pes, que parla de la situació al Brasil. Per les dades que 
dóna, tenim la mateixa situació d’obesitat ací, a l’estat espanyol i, mirant-lo penses «com és 
possible que les famílies permeten això, perquè els donen coca-coles i dolços?». Però 
després mires amb quin amor miren els seus fills i penses «deu haver-hi alguna cosa més 
enllà de la voluntat individual de fer açò, no?». És una qüestió social, és una qüestió que 
depén del context social, que depén també de la posició estructural, que depén de la classe 
social, que depén del gènere i, per tant, hem d’incidir des de l’administració pública en 
aquesta situació. De fet, pensem ara en algunes xifres. Justament ahir, al Carrefour, un quilo 
de plàtans valia 1,89, les sardines estaven a 3,90 i el salmó a 14,90. Amb 2,5 et compraves 
dues pizzes congelades, i si vas al Burguer King tens una hamburguesa, nuggets, gelats i et 
donen també una... com es diu això, una corona de cartró, que a les meues filles és el que 
més els agrada. De fet..., i a més m’odien perquè no les duc.

L’Enquesta Nacional de Salut, de fet, ens diu que la taxa d’obesitat entre els fills dels 
treballadors no qualificats és de 15,37, mentre que dels gerents i dels directius és de 5,4%. 
Per tant, no és una qüestió de classe social. Però anem més enllà, si ens fixem com de 
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difícil, i molts d’ací tenim fills o estem a prop de xics i xiques joves, com és de difícil fugir 
dels dolços, dels gelats, a les botigues, a les farmàcies fins i tot, als aniversaris, a les festes 
en les escoles. És gairebé impossible fugir d’aquesta dieta neoliberal que anomenen alguns 
experts. O fixem-nos simplement en els problemes de trànsit que tenim davant de les 
escoles en horari escolar. Hi ha escoles, no diré els noms, que arriben ja a situacions 
mítiques.

Sabem, Alberto n’ha anomenat alguna, que hi ha instàncies que estan treballant al respecte 
d’això, la Conselleria de Sanitat Pública i Salut Universal i, en alguns moments també el 
Ministeri, ha estat fent moltes coses al respecte. I esperem també amb ànsies els efectes en 
les nostres vides. Però, nosaltres, Guanyar, que som una plataforma municipalista, confiem 
molt en la capacitat que té l’àmbit local per a canviar les condicions de vida de la població de 
la nostra ciutat. Us demanem també que confieu en aquest poder, que confieu en aquestes 
capacitats i que ajudem entre tots a criar-se els nostres xiquets i xiquetes en ambients més 
saludables, i els adolescents també. Hi ha molt, molt, per fer. 

En parlàvem de les rutes saludables. Justament a la nostra exposició de motius ho hem 
parlat amb el regidor. Sabem de les conferències, sabem dels tallers, sabem dels esmorzars 
saludables; però pensem que no n’hi ha prou. Del que estem parlant és, per exemple:

 Fer campanyes informatives per a tota la ciutadania, perquè sàpiguen com 
comportar-se davant dels xiquets i xiquetes en aquestes qüestions.

 Que siga també més fàcil arribar amb transport públic al poliesportiu. Sabem que hi 
ha hagut queixes i que hem canalitzat a la regidoria pertinent; però, fins i tot, podríem 
fer serveis de custòdia perquè els xiquets més menuts, que no poden anar encara a 
soles, pogueren anar en horari de treball de les famílies a aquest poliesportiu a 
practicar l’esport. 

 Fomentar més l’esport entre les xiques que són les que tenim el problema amb 
l’esport. 

 I una cosa que pensem que és bàsica i que estan fent en altres ciutats més grans 
que les nostres, és recuperar els carrers per als xiquets, perquè vagen sols, perquè 
vagen segurs, perquè puguen jugar sempre sense la intervenció dels adults. 

 O promoure un àpat al dia en família, i sense televisió. 

 O afavorir que vagen abans a dormir perquè, com deia bé el regidor de Ciudadanos, 
la son i l’obesitat tenen molt, molt a veure.

Ens parla molt d’infraestructures sanitàries. De fet, d’ací a poc en parlarem ací també. Però 
és parlar un poc de la importància de tindre una vida saludable, que reportaria menys 
malalties, com ha dit bé Elisa, i que descongestionaria els nostres sistemes de salut.

Per tant, el que volem, i ara arreplegue les propostes que ens heu fet, el que volem és que 
siguen persones expertes amb qui en parlen, i que en parlen de manera integral. Aquestes 
coses que ha parlat Alberto, que moltes vénen d’altres instàncies i nosaltres les arrepleguem 
i les duem als nostres centres escolars, que s’amplie a la ciutat i que siguen ―ja acabe― i 
que siguen experts els que ens proposen com hem d’actuar. Perquè el que nosaltres volem 
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des de Guanyar és actuar amb evidències. Perquè aquestes evidències ens ajudaran a anar 
més enllà.

Per tant, sabem que Conselleria està analitzant ―acabe ja, eh― els menjadors escolars. El 
que convindria seria reclamar els resultats d’aquesta anàlisi, seria molt important. 

I, ens parla Compromís de fer mapes dels centres educatius. Justament ha publicat unes 
dades l’Agència Tributària amb les quals podem saber el nivell de renda per cada carrer de 
les nostres ciutats. Per tant, això facilitaria molt, sense entrar als centres educatius, facilitaria 
molt saber quines són les zones on més podem incidir. I acabe, gràcies.

Sr. Abad:  Desde Vox defendemos la libre elección de las personas, incluso a la hora de 
alimentarse y hacer ejercicio. Todos conocemos los peligros de no tener una buena 
alimentación. Si apoyaramos esta moción entendiendo que son unas directrices informativas 
y de libre cumplimiento. Muchas gracias.

Sr. Ferrándiz: Bé, com hem comentat abans, ens mostrem favorables a la moció. Per 
descomptat, acceptem l’esmena que ens ha fet Sandra de modificar-ho per sol·licitar 
aquestes dades i poder-les conéixer, perquè després ens dóna la capacitat per a poder 
actuar. I bé, desitgem que açò no incomode el regidor i puguem aprovar-la per unanimitat.

Sr. Marcos Martínez: Muchas gracias. En principio también nos gustaba más el 
planteamiento inicial de esta moción, y sí que votaríamos a favor. En lo que propone 
Compromís pues igual habría que mirar a ver lo que pudiera ser competencia municipal o 
no, y entraríamos en terreno un poco más pantanoso en ese aspecto, y también pues 
tampoco nos aclaraba si al final como va a quedar la moción, si se van a aceptar estos 
puntos o no, entonces, esperaremos a ver si se nos aclara del todo. Gracias.

Sra. Guillem: Bon dia, gràcies. A vore, el que estem demanant clarament es pot fer des del 
municipi. És una qüestió de voluntat, no és cap despropòsit. I nosaltres no hem demanat cap 
regulació de productes d’empreses privades, d’acord? Vull dir, simplement hem demanat 
crear el mapa. I, per altra banda, també crear un pla d’emergència, evidentment a través 
dels experts, tal com s’ha dit des de Guanyar, per poder prioritzar certs casos. No creiem 
que és més una cosa de voluntat, que no una qüestió que puga anar més enllà. 

Quant a totes les coses que estan fent-se, recordem que l’Esmorzar Saludable ja vam fer ací 
en un Ple una pregunta, sobretot per les fruites, perquè ja venien pelades. I el fet que 
vinguen pelades fa que s’oxiden. I, tal com estàvem comentant, a un xiquet li resulta molt 
més atractiu ―acabe ja―, molt més atractiu el Burguer King que una pera pelada, d’acord? 
Per tant, una de les coses que havíem demanat era si es podia fer d’alguna altra forma. 
També voldríem preguntar si açò s’ha corregit, si s’ha fet alguna cosa sobre això. I nosaltres 
anem a secundar-la evidentment, independentment que ens les accepteu o no. Gràcies.

Sra. Payá: Gracias de nuevo. Bueno, pues nosotros simplemente queríamos reafirmar-nos 
en nuestra postura e instar al Gobierno pues que implemente los puntos de acuerdo, 
independientemente de todas las medidas que ya están puestas en marcha. Que nos 
parece que pueden formar parte del plan, y el plan pues debe ir un poquito más allá. Como 
ya hemos dicho, tiene que ser algo integral. No debemos de ir a mínimos, y debemos de 
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profundizar más en ello para atacar la magnitud de este problema y sus posibles 
consecuencias futuras. Gracias.

Sr. Belda: No sé si m’he expressat malament al principi, en la primera intervenció, perquè ja 
dic que anem a… el vot favorable. Per la qual cosa, instar el govern… Evidentment, el vot 
serà favorable.

Jo tinc molts dubtes perquè, l’esmena de l’esmena, l’esmena no sé si està, si no està 
l’altra… La meua proposta seria, la faig directament a la senyora Obiol, és deixar la proposta 
com està, perquè considere que això no vol dir que no anem a fer totes les altres coses. És 
a dir, que a partir d'eixa mesa d’experts, crec que ens dirà, i crec que amb eixa voluntat 
d’anar a màxims i no anar a mínims, que la teniu per part del govern, i al final que siguen els 
experts els que ens diguen per on hem d’anar. Més que res perquè les esmenes han vingut 
ara, no les sabíem abans. No sabem si legalment es podran acomplir,… i potser al final, 
posar coses que no sabem si són competència nostra, si estem incloent modificar una llei, 
etc., són coses que tal volta hauríem d'aparcar-les. Però no aparcar-les perquè no les veja 
viables, sinó perquè jo crec que a partir de la mesa d’experts, això pot eixir tranquil·lament i 
es pot dur a terme.

Sra. Obiol: Pita el rellotge i no acabe de fer el que he de fer, que era aprovar o no aprovar 
les esmenes a les mocions. 

Bé, jo crec que hauria una solució senzilla, que és aprovar aquestes esmenes, però si 
passen per la mesa d’experts. Traslladar aquestes esmenes, si ho veieu convenient, a la 
mesa d’experts quan es convoque, perquè, nosaltres..., bé..., jo no sóc pediatra, ací tampoc 
no n’hi ha, no som experts; per tant, convindria que ho feren els experts.

Justament, per tant, agraïsc el vot favorable de tots. Bé, agraïsc, agraïsc com a alcoiana, no 
com a membre de Guanyar, sinó com a mare de xiquetes. Pense que és important per a la 
nostra ciutadania. 

Sí que demanaria... El regidor Martínez ho acaba de dir: Podem ací aprovar moltes coses i 
fer moltes declaracions institucionals, però després s’han de fer. I, per tant, m’estimaria més 
que no s’aprovara, que no que s’aprovara i després no es fera. Jo entenc que el compromís 
d’Alberto és totalment ferm i, per tant, reitere la satisfacció més que l’agraïment, la 
satisfacció que aquesta moció s’aprove.

Sr. Alcalde: Ara és important aclarir com queda la moció, que és el més difícil; perquè, clar, 
després s’ha de transcriure concretament el contingut de les esmenes, les que s’accepten i 
no, i en eixe sentit, que les esmenes que s’han proposat, realment no és que s’aproven, sinó 
que es traslladaran al comité d’experts, que analitzarà les mesures a... Aleshores, era per 
part de Podem, si pot reformular l’esmena perquè conste en...

Sra. Secretaria:  En general…, sería que se nos pasara... ―Sr. Alcalde: O es passa 
després per escrit.―, si no, no va a haber manera de aclararse.

Sr. Belda: Jo crec que, amb el compromís que ja hem adquirit, jo crec que votem com està 
la moció, i que després em passen a mi les dues esmenes que han fet per a traslladar-les a 
la mesa d’experts. Més fàcil.
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Sra. Obiol: I crec que és el més senzill.

Sra. Secretaria: Entonces se vota la moción con la redacción inicial.

Sr. Alcalde: Exacte, sí, i després eixes propostes es traslladen a la mesa d’experts, i ja 
està.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, amb els vots a favor dels regidors dels grups 
municipal SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), 
CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) i VOX (1), aprova la moció.

5.11. GM GUANYAR ALCOI - PREGUNTA-PREC SOBRE L'ACCESSIBILITAT A 
HABITATGES

Llig el prec el Sr. González, regidor del Grup Municipal Guanyar Alcoi.

«A Alcoi hi ha 12.242 persones de 65 i més anys, un 20,7% de la nostra població (dades de 
2018, portal estadístic de la Generalitat Valenciana). Un 6,76 % tenen 80 i més anys. Tot i 
que la solitud és transversal a l’edat de les persones, les de major edat tenen més 
probabilitat de patir de manca de xarxa de relacions socials, en gran part per la dificultat de 
mobilitat. A més a més hem de tindre en compte que un 41,33% dels habitatges principals 
de la ciutat han estat construïts abans de 1970, per tant es pot intuir almenys que una bona 
part no tenen la garantia de ser accessibles. 

Aquestes persones tenen dificultats per a la seua sociabilitat i per a poder tenir un element 
fonamental de la seua salut: l’establiment de relacions amb altres persones així com la 
participació com a ciutadanes i ciutadans amb igualtat de drets. 

La recent creació de l’Observatori de l’Habitatge a la ciutat ha de permetre tindre aquestes 
necessitats cobertes. 

Davant d’aquesta situació, preguem que: 

Es duga a terme a curt termini un cens de les persones que viuen a habitatges que no tenen 
suficients mesures d’accessibilitat que limiten la seua vida social i la relació i participació 
amb les activitats de la ciutat. La finalitat última d’aquest cens ha de ser la implementació de 
mesures per tal de pal·liar la situació de soledat d’aquestes persones.» 
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Sra. Baca: Hola, bon dia a totes i a tots. Doncs bé, sembla una iniciativa molt interessant a 
causa de les dades demogràfiques amb què..., com bé heu exposat en el vostre prec, són 
les que actualment estem trobant-nos. També, en l'àmbit municipal, és difícil poder actuar de 
manera immediata i, per tant, si també li sembla bé, amb el suport del president, que serà 
president de l’Observatori, doncs trasllade aquesta iniciativa perquè es puga tractar en eixe 
fòrum per a definir quines seran les mesures que anem a fer. 

També vull comentar que al barri de Batoi es va aprovar un pla estratègic en què també hi 
havia la necessitat de treballar este tipus d’iniciatives. Per tant, jo crec que serà alguna cosa 
conjunta, en la qual podem treballar entre tots i millorar les nostres polítiques d’habitatge per 
als més majors també.

Sr. González: Gràcies. Bé. Si realitzem aquest cens després en l’Observatori, també ens 
trobarem que les xifres..., les xifres que ens trobarem al final haurem també de posar-los 
cara i ulls per ser conscients que són persones que tenen mobilitat reduïda, siga per causa 
de l’edat o per altres qüestions, i que al final veuen de forma sistemàtica i continuada violats 
els seus drets humans per no tindre un habitatge digne. Al final sabem que no és només una 
qüestió només d’Alcoi, com déiem, sabem que és un assumpte que està estés pertot arreu, 
a tot l’Estat. I que és un assumpte que tenim com una ferida oberta que no hem estat 
capaços de tancar com a societat des de fa molt de temps. 

Això no impedeix que això..., que ho hàgem de treballar per trobar solucions a aquests 
problemes. Perquè normalment moltes d’aquestes repercussions, de les dificultats, es 
mantenen com visibilitzades en un plànol que pertany a l’àmbit privat. I encara que siga un 
problema que no veiem, si no el patim directament. De fet, moltes persones acaben sentint-
se com presoneres a les seues cases, i amb conseqüències per al desenvolupament 
quotidià de les seues vides.

Com sempre diem, com més coneixement tinguem de les qüestions, millor podrem actuar. I 
com que l’accessibilitat connecta directament amb la qualitat de vida, com més actuem, 
estarem treballant per això, per a donar-los a les alcoianes i als alcoians millor qualitat de 
vida, que crec que és una de les raons perquè estem ací tots. Així que gràcies pel prec, 
esperem que en l’Observatori es treballe. I res més.

5.12. GM GUANYAR ALCOI - PREGUNTA-PREC SOBRE POLÍTICA D’OCUPACIÓ 
PÚBLICA

Llig la pregunta/prec la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.

«En el plenari del mes de setembre va ser aprovada una moció en la qual el govern local es 
comprometia a cobrir part de les vacants existents en la policia municipal. En la justificació 
d’aquesta mateixa moció el grup Guanyar Alcoi manifestarem la necessitat de que 
s’estenguera aquest compromís a la resta de serveis municipals. Es tracta d’un element 
fonamental si volem garantir la qualitat dels serveis públics però es tracta també d’una de les 
mesures fonamentals que té el govern local per a crear ocupació, i de qualitat. 
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En aquest sentit preguntem: 

- Quina és la relació i l’antiguitat dels llocs vacants existents en els diferents departaments 
de l’Ajuntament d’Alcoi?»

Sr. Belda: Moltes gràcies. Bé, jo després, si vol, li puc passar la llista, però sí que 
m’agradaria un poc comentar algunes xifres. En l’exposició de la pregunta, jo crec que 
estem totalment d’acord. Jo crec que és prou evident. Però bé, dit això, dic les dades i 
després les comentem. Són 190 les vacants que actualment hi ha a l’Ajuntament d’Alcoi. 
Quant a places, d’eixes 190, quan parlem de places vacants vol dir llocs que no estan 
ocupats per funcionaris que hagen aprovat la seua oposició i que estiguen ja per sempre. 
Però d’eixes 190 vacants, n’hi ha 127 que estan cobertes per interins o per atribucions 
temporals de funcions. És a dir, que no està la cadira desocupada sinó que hi ha gent 
treballant. 

I després també hem de dir, com a dades, que hi ha 67 que estan incloses en l’oferta 
d’ocupació de fins al 2018, i que en l’oferta d’ocupació del 2019 que vam aprovar, hi ha 35 
places que s’inclouran en aquesta nova proposta, que no és l'última del 2019 perquè és 
una..., com ja sabeu, serà una oferta d’ocupació especial per a, sobretot, cobrir el tema de 
les prejubilacions de policies. 

Després, si analitzem açò, que pareixen dades molt cridaneres, però si analitzem açò, de les 
63 places que quedarien vacants, estem parlant que 35 són d’agents de Policia, entre 
agents, intendents, oficials, i totes estan clavades ja en els processos que aprovarem ara, 
amb la qual cosa no seran causa d’estar la plaça buida. I després, de la resta, que són al 
voltant d’uns 28, ací hi ha places que estan creades, però que els mateixos departaments no 
han sol·licitat cobrir perquè no és necessari. Hi ha d’altres que estan creades recentment i 
estan pendents de cobrir, i això es redueix al final a unes 10-12 places susceptibles de ser 
cobertes de moment. Tenint en compte en tot açò que tenim la taxa de reposició d’aquests 
números són gràcies a la taxa de reposició, no ens deixa, i ho dic entre cometes, «no ens 
deixa», traure oferta pública fora, però això no vol dir que aquest Ajuntament no estiga 
cobrint aquestes places que, amb tots els mecanismes que la llei ens proporciona, estan 
cobrint-se totes i cadascuna de les places que fan falta per a dur endavant l’Ajuntament, i és 
prou evident que hi ha departaments en què caldria traure places, però com depenem de la 
taxa de reposició, doncs moltes voltes és molt complicat. No sé si he respost a la pregunta?

Sr. Obiol: Sí, sí, més o menys. Una qüestió que sí que m’agradaria que m’aclaríreu de la 
taxa de reposició, si no ho tinc mal entès, no sóc jurista, però eixa taxa de reposició, si 
complim com a entitat local totes les normes de despesa i de dèficit, seria del 100%, i si no 
seria del 75%. I, aleshores, si vols, ja et faig açò i et faig el prec, I ho faig tot junt. D’acord?

Agraïsc les dades i la claredat de les dades, senyor Belda, i m’agradaria que matisara açò 
de la taxa de reposició. Sobretot perquè sé que la taxa de reposició ha sigut un problema. Jo 
he patit eixa taxa de reposició personalment, com moltíssims; però sabem d’altres 
administracions que ho estan resolent.
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«I realitzem, si escau, el següent prec: 

Que, en el cas que hi hagen vacants, s’establisca un pla  i calendari per a la cobertura 
d’aquests llocs vacants com una mesura per a promoure l’ocupació de qualitat en la ciutat.» 

Sr. Belda: Nosaltres som d’eixes ciutats que estan resolent aquests problemes. Perquè, 
com dic, de totes les places, per tots els mecanismes legals que ens permet la llei estan 
cobertes, amb la qual cosa, som d’eixos municipis que estan podent solucionar tots aquests 
problemes que genera la taxa de reposició. Jo no sabria dir-li, jo diria que no està 
supeditada a la regla de la despesa, jo diria que no, però si està supeditat, al final està 
supeditat el fet de passar del 75 al 100; però sempre estem parlant de les places que s’han 
jubilat en eixe mateix any. És a dir, que sempre estem limitats, és a dir, si estem parlant de 
190 vacants i la taxa de reposició, per exemple, del 2019, són crec que 11, les jubilacions 
que hi ha hagut a l’Ajuntament d’Alcoi, com a molt 100 del 100% seran 11 les places que 
podrem traure. Amb la qual cosa, mai no podrem cobrir eixes 190 vacants, que no són 
tantes, perquè ja ho he explicat abans, que podríem traure a oferta pública.

Per tant, al prec jo li he de dir que no. Em sap greu. Li he de dir que no perquè seria d’eixes 
coses que si li dic que sí, no podria complir. Amb la qual cosa, jo preferisc dir-li que no. Sent 
conscients que nosaltres estem en el mateix vaixell i que volem donar solució a açò; però 
que evidentment, quan estem supeditats a una taxa de reposició, es fa molt complicat poder-
se comprometre a cobrir en uns terminis, quan no sabem si la taxa de reposició d’enguany 
serà, perquè no hi ha pressupostos, serà del 100%, del 90, del 50 o simplement del 0, com 
ha passat molts anys. Amb la qual cosa poder comprometre’s a un pla d’acció és totalment 
inviable, i el que estem fent és que cada vegada que tenim els números de la taxa de 
reposició, doncs a partir d’ací cobrir les necessitats més urgents que té l’Ajuntament d’Alcoi 
per a cobrir. 

I també m’agradaria, perquè ho vaig veure en premsa buscant un poc per a contestar, vaig 
veure en premsa unes declaracions de la senyora Obiol, que simplement m’agradaria 
matisar. Jo sé que no hi ha cap mala voluntat, però parlava que als serveis essencials, la 
situació era molt roïna i que faltaven places. Parlava d’Obres, parlava de Policia Local; però 
clavava Serveis Socials, i no és veritat, d’acord? Serveis Socials en aquest plenari es va 
acordar que era un àmbit prioritari i, totes i cadascuna de les baixes que es produïxen en els 
Serveis Socials es cobrixen de seguida. I no és això, sinó que no només estan cobertes les 
places que estan creades, sinó que hi ha..., crec que eren 19 places a banda, que a través 
de les subvencions que vénen de Conselleria per a ampliar els efectius en Serveis Socials, 
estan treballant a l’Ajuntament d’Alcoi.

5.13. GM GUANYAR ALCOI - PREGUNTA-PREC SOBRE TALLERS A LES ESCOLES

Llig la pregunta/prec la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.

«En el curs 2016-17 les escoles públiques d’Alcoi (excepte el Tomàs Llàcer) juntament amb 
l’escola concertada Santa Ana es van acollir a la jornada continua, posteriorment sé que Les 
Esclaves també. Això significa que l’horari es condensa de 9h a 14h. Posteriorment hi ha la 
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possibilitat que les nostres xiquetes i xiquets assistisquen al menjador i en acabat als tallers 
gratuïts de l’escola.

Aquests tallers es van presentar com una possibilitat de diàleg entre les escoles i la 
comunitat educativa. Alcoi és ciutat educadora i pensem que els tallers de les escoles 
haurien de ser la plataforma perfecta per a desenvolupar aquest principi al que estem 
adherits com a ciutat. A més a més sabem que a altres ciutats l’Ajuntament hi col·labora 
econòmicament per a que aquests tallers puguen combinar una alta qualitat amb la seua 
gratuïtat per tal d’evitar la desigualtat per raons de classe social. 

En aquest sentit PREGUNTEM: 

 Hi ha una partida específica pensada en aquest propòsit?»

Sr. Belda: No.

Sr. Obiol: «Si no és així el nostre PREC és: 

Incloure en els propers pressuposts una partida específica per a que les xiquetes i xiquets 
de les escoles que s’hagen acollit a aquest horari puguen gaudir de tallers educatius que 
suposen una inversió pedagògica de qualitat per tal d’evitar la desigualtat per nivell 
econòmic. 

Sr. Belda: Bé, doncs, la resposta serà que no, però li explicaré per què. El contracte que 
tenim en els centres educatius és pràcticament diari i, el que ens arriba dels centres 
educatius és que, en tots aquests, la majoria de xiquets que se’n van a casa, per no dir el 
100%, no hi torna; amb la qual cosa són els xiquets dels menjadors els que es queden a 
aquestes activitats que es produïxen a partir que acaben de menjar. I, en totes i cadascuna 
d’elles, aquestes activitats les estan assumint les empreses amb monitors, i les empreses 
que estan en el menjador. Amb la qual cosa, per a nosaltres no és una necessitat poder 
posar activitats per part de l’Ajuntament. Sobretot perquè són activitats gratuïtes, i perquè no 
hi ha cap desigualtat en l'àmbit econòmic, com manifesta, perquè són per a tots. O siga, tots 
poden accedir a aquest tipus d’activitats. Nosaltres pensem que eixa despesa de diners és 
més rendible aplicar-la a activitats que ja estem aplicant i on hi ha també unes despeses 
molt grans, com són les EPIS, com són les Aules Pi, com són els Esmorzars Saludables, 
com són eixe tipus d’activitats que sí que arriben a tots i que si garantixen eixa qualitat 
educativa; que no les que estan en el menjador, que ja estan fent-se i que el que ens arriba 
dels centres és que estan fent-se i estan fent-se molt bé.
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Sra. Obiol: A vore, ho coneixem. Sabem que estan fent-ho monitors de menjador. Per tant, 
ho estem pagant els que assistim al menjador. Això ho sé. 

Igualment, el què també sé és que la desigualtat no està en el fet que siguen gratuïtes o no, 
és en el tipus d’activitat que es pot fer, en quins horaris, qui les pot fer i qui no les pot fer. No 
estic parlant dels tallers que es fan a les escoles; sinó del cost d’allò que deixen de fer. I, 
aleshores, nosaltres demanem que es faça aquesta partida com s’ha fet en altres 
ajuntaments també governats pel seu partit, i pensem que és una mesura important, 
d’equitat, que no d’igualtat, sinó d’equitat, i que, per tant, hauríem d’aprovar i, a més a més, 
ens insta la carta general. Ja està. 

Sr. Belda: La carta general no insta a res. No és veritat que s’estiga pagant a través del 
menjador perquè les empreses el que fan és presentar-ho com a millora quan ho presenten 
a les escoles, però això no incrementa el cost del menjador, amb la qual cosa no és veritat. 

Jo sé que hi ha ajuntaments que estan fent-ho; però hi ha ajuntaments que estan fent-ho 
perquè tenen altres realitats en els seus centres educatius i tenen eixes demandes dels 
centres educatius, i si això passara, s’estudiaria. Però, a hores d’ara, els centres educatius 
no ens demanen aquestes activitats perquè no creiem que siguen necessàries. Amb la qual 
cosa, fer una partida i una despesa que nosaltres pensem que pot anar a altres accions 
formatives, no a altres departaments, sinó dins d’Educació, a altres aspectes en què podem 
incidir i arribar a tots, pensem que és millor.

5.14. GM GUANYAR ALCOI - PREGUNTA SOBRE LA GESTIÓ DE L’ESCOLA 
MUNICIPAL DE TEATRE

Llig la pregunta el Sr. González, regidor del Grup Municipal Guanyar Alcoi.

«El passat 6 de setembre s’assabentarem que l’Escola Municipal de Teatre seria gestionada 
pel mateix departament de cultura de l’Ajuntament d’Alcoi. Es posava com a exemple de 
bona gestió l’Escola de Belles Arts. 

 

En aquest sentit volem conèixer:

 L’informe de la gestió pública de l’Escola de Belles Arts en termes de satisfacció de 
les usuàries i usuaris, laborals i valoració econòmica i quin trasllat es pensa des del 
departament de cultura que hi tindrà en l’escola de teatre.

 Quina raó subjau en la defensa de la gestió pública del Teatre Principal, l’Escola de 
Belles Arts i l’Escola Municipal de Teatre però en cap cas en la gestió d’altres serveis 
públics com ara les activitats per als majors, la gestió del Teatre Calderón, la gestió 
dels residus  urbans, el transport públic o l’aigua potable.»
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Sr. Llopis: Moltes gràcies, senyor alcalde, i bon dia a totes i a tots.

A la primera pregunta vull dir-li que no existix un informe en estos moments que reculla 
aquesta informació que vosté em demana. El que sí que nosaltres, des del primer moment, 
vam demanar dades de l’Escola Municipal de Belles Arts on observàvem clarament que des 
del 2009, per exemple, en la secció infantil hi havia quaranta alumnes, i hem passat ara, a 
dades d’ara, a tindre 80 alumnes. És a dir, més del..., més del doble. I, després, en la secció 
d’alumnes de majors, estem parlant que l’any 2011 en teníem 48 i ara mateix estem en 57. 
Això és un exemple, per a mi, que l’escola funciona bé, que l’Escola Municipal de Belles Arts 
funciona bé, que hi ha hagut una bona gestió, que hi ha hagut fins i tot un increment de 
mestres per a poder donar formació a tots aquests alumnes, i que nosaltres podíem optar a 
agafar-ho com a exemple.

Respecte de quin trasllat es pot portar fer eixe..., adoptar aquest model, nosaltres, en estos 
moments, tampoc no podem dir que és el que va a traslladar; però el que sí que podem dir 
és que en l’anterior curs vam tindre 54 alumnes i que, el dia de hui, ara mateix, preinscrits, 
en tenim 81, 81 que esperem i que tenim la intenció que continuen tots fins al dilluns que 
tenim la pròxima reunió amb els pares, i fins i tot ja, amb les mestres que ja han sigut 
seleccionades, per a mostrar quin va a ser el full de ruta i el treball que va a dur-se durant el 
curs 2019-2020. 

I respecte de quines raons subjauen en la defensa pel que fa a si fem gestió pública o 
indirecta. Molt clara, és a dir, al cap i la fi el que no creem és una contractació de personal 
específic i tècnic, i per això podem optar a traure un plec per a una gestió d’un espai amb 
uns requeriments, amb un personal que necessitem, i no contractar-los. Eixa és la nostra 
base sobre la qual hem fet, d’acord?

5.15. GM VOX: MOCIÓN ESTATUA CAMILO SESTO

El Grupo Municipal de Vox ha presentado la siguiente moción.

«La muerte de Camilo Sesto el pasado Domingo 8 de septiembre, no ha dejado indiferente a 
nadie. Es de sobra conocido el impacto musical que tuvo en la cultura popular, tanto en la 
española como en la latinoamericana. No es necesario enumerar todos los éxitos y logros 
que ha conseguido Camilo Sesto a lo largo de su carrera musical, como cantante y como 
compositor, pero cabe destacar que fue el primer español que consiguió un disco de platino 
por la venta de mas de trece millones de discos.

Camilo Sesto ha sido nuestro alcoyano más internacional, que ha llevado siempre con 
orgullo el nombre de Alcoy allá donde ha ido, fue nombrado hijo predilecto y se le entregó la 
medalla de oro de nuestra ciudad, se le dedicó una de las calles principales de la localidad. 
Queremos, que un cantante de la talla de Camilo Sesto, posea una estatua en su ciudad 
natal, a modo de monumento, por el cariño de sus fans, porque ha marcado historia y 
porque nos ha dejado una huella imborrable en el tiempo.
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Desde el Grupo Municipal VOX Alcoy, nos unimos a la petición que la mayoría de alcoyanos 
y seguidores de todo el mundo, harían solicitando una estatua en su ciudad natal, para que 
se le recuerde siempre como el gran cantante y compositor que ha sido.

Siendo el parque de La Glorieta, lugar emblemático y representativo de Alcoy, que también 
fue testigo de sus inicios en la música, el lugar más indicado.

Acuerdo

Primero: Instar al Ayuntamiento de Alcoy, gestione los tramites necesarios para el diseño y 
la colocación de la estatua de Camilo Sesto, en el parque de La Glorieta.»

El Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox lee los puntos de acuerdo de la moción 
presentada.

Por parte del Grupo Municipal Ciudadanos se ha presentado la siguiente enmienda.

«Sustituir la colación de la estatua de Camilo Sesto, “en el parque de la Glorieta” por “en el 
lugar que se considere más óptimo tras el correspondiente estudio por parte de esta 
corporación”.»

Sr. González: Bé, obviant l’exposició de motius, amb la qual podíem estar d’acord, vaig a fer 
memòria de nou perquè, ja ho he comentat amb alguns membres de la Corporació, d’altres 
grups. Al desembre de 2017, Guanyar Alcoi presentàrem una moció perquè es dedicara la 
redona del Collao a l’afició del Club Deportivo Alcoyano, no posar-los en un nom de carrer, 
ni elegir una estàtua, ni tampoc cap entitat ni cap penya ni club, sinó que era a l’afició com 
un ens ampli. Demanàvem, també, obrir un procés participatiu per a projectar el disseny 
amb què es commemorara l’afició en aquesta redona. En aquell plenari, per part de la resta 
de grups, se’ns va criticar el fet que presentàrem aquesta moció, ja que havíem parlat en 
aquests termes quan el PP també havia presentat anteriorment la seua medalla d’or al 
Círculo Industrial, i a tots els grups... tots els grups ho equiparaven. Nosaltres enteníem que 
era el mateix cas, però bé, finalment, per la petició de tots vam deixar la qüestió damunt la 
taula, i aquella moció no es va votar, i es va treballar després internament.

Es parlava per intervencions dels grups del reglament de distincions, també que el 
procediment per a estàtues o monuments no estava reglamentat. Es deia que no... Al final, 
llig literalment..., ara no sé qui serà el... bé, crec que és de Rafa Miró, que no beneficia 
l’entitat o la persona proposada que estos debats es tracten al Saló de Plens, quan realment 
nosaltres no parlàvem d’entitats o persones; però bé, entenem que tots els grups 
demanaven que, per coherència, al final es tractara l’assumpte en la Junta de Portaveus. 
Perquè així s’havia parlat que aquests assumptes es tractaren en general a la Junta de 
Portaveus. Així que, donat aquest cas, nosaltres el que demanem és el mateix, que no per 
estar a favor o en contra, sinó que entenem que potser aquesta proposta, a banda que pot 
ser precipitada ateses les circumstàncies, entenem que abans d’acceptar res, caldria també 
veure quin és el projecte concret, quin és el pressupost, com es finança, qui en seria l’autora 
o l’autor, i amb tot açò, ja decidirem. 
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Per tant, el que demanem és el mateix, que es tracte l’assumpte en la Junta de Portaveus. I 
això, simplement. Gràcies.

Sr. Ferrándiz: Gràcies de nou. Bé, en la línia del que comentava Pablo. Des de Podem 
considerem que aquest tipus de propostes o d’iniciatives, en primer lloc, no s’han de fer 
servir com una ferramenta partidista, considerem que és poc correcte o poc elegant o poc 
ètic, ni utilitzar-se per aquests fins. I que, bé, considerem que hem de sortir de les 
organitzacions, com en aquest cas el Club de Fans de Camilo Sesto, que, com sabem, 
després de molts anys de lluita van aconseguir que el nostre artista tinguera a la seua ciutat, 
que ell tant estimava, un dels principals carrers amb el seu nom. I, bé, aquest carrer li retrà 
un homenatge per sempre. I considerem que, d’esta mateixa forma, el Club de Fans ja està 
treballant i demanant una proposta sobre un museu per a l’artista. I, per això, nosaltres 
considerem que si queda, s’hauria de procedir a votar la moció perquè considerem que no 
és aquest l’espai on s’ha de treballar, i pensem que s’hauria de fer on cal i, per descomptat, 
treballarem del costat del club de fans de l’artista per poder portar les seues reivindicacions i 
les seues propostes endavant. I, per descomptat, que Camilo tinga la rebuda del seu poble 
com es mereix.

Sr. Marcos Martínez: Gracias. Sin duda Camilo Sesto ha sido un referente mundial en el 
panorama musical, tanto como cantante como compositor. Su trayectoria profesional ha sido 
reconocida en todo el mundo. Ahora, tras su fallecimiento, pensamos que debe ocupar un 
lugar  destacado en nuestra ciudad, su ciudad natal. Hijo predilecto y medalla de oro de 
nuestra ciudad que ha llevado el nombre de Alcoy a lo largo y ancho del planeta. Querido y 
admirado por los alcoyanos, así como de innumerables fans en los distintos continentes, 
cuyo legado musical conocen desde los más jóvenes hasta los más viejos del lugar.

Desde Ciudadanos apoyamos que nuestro ciudadano más ilustre cuente con una estatua en 
su honor, máxime cuando sus restos descansarán, por su propia voluntad, en esta la seua 
terreta. 

En cuanto al acuerdo, el Grupo Ciudadanos ha presentado una enmienda al respecto que 
paso a leer. La enmienda sería sustituir la colocación de la estatua de Camilo Sesto en el 
parque de la Glorieta, por en el lugar que se considere más óptimo tras el correspondiente 
estudio por parte de esta Corporación.

Ya, con este cambio, pues evidentemente, nuestro voto sería favorable. Gracias.

Sra. Payá: Gracias señor alcalde. Señor Belda, una cosa es aprobar una moción y otra cosa 
es que se pongan en marcha dos puntos de acuerdo. Es mi segunda legislatura y se 
acumulan demasiados acuerdos plenarios pendientes de cumplimiento por parte de este 
Gobierno Municipal ―Sr. Alcalde: Estem en la moció de...―.

Sí, vamos a lo que nos ocupa. Vaya por delante que estamos de acuerdo con la propuesta 
de que Alcoy pueda homenajear con un monumento la figura de Camilo Sesto, que sin duda 
es el artista con mayor reconocimiento internacional nacido en Alcoy. Con todo esto, y 
estando de acuerdo con el fondo, no estamos de acuerdo del todo ni con las formas ni con 
el punto de acuerdo. 
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Camilo Sesto es un artista alcoyano y ahora sus éxitos son nuestros éxitos; porque así lo ha 
querido el artista donándonos todo su importante legado artístico. Y por ello, no solo esta 
corporación tiene algo que decir, y ni mucho menos solamente un grupo municipal. Hay 
muchos más actores implicados y que tienen mucho que decir en la decisión que proponen. 
Además del consenso de toda la corporación se necesita la opinión del club de fans, que 
tuvo un papel fundamental a la hora de otorgarle la medalla de oro y el reconocimiento de 
hijo predilecto. Esta claro que van a estar de acuerdo con el que se le haga un monumento a 
su artista favorito. Son los más ocupados y preocupados en que Camilo Sesto tenga los 
reconocimientos que merece por parte de la ciudad que le vio nacer. Pero, ¿es el 
momento?¿Es el lugar idóneo la Glorieta?¿Es donde creen que debe estar?¿A 
consensuado con el club de fans estas cuestiones? 

Tampoco nos parece adecuada la enmienda de Ciudadanos, es que en lugar de la Glorieta 
en el lugar que se considere más óptimo tras el correspondiente estudio por parte de esta 
Corporación. Siento decirles señores de Ciudadanos que tampoco nos convence su 
enmienda. No creo que esta Corporación sea única y exclusivamente la que tenga que 
decidir.

Por esto, nosotros proponemos una enmienda que creo que es más adecuada «que se 
consensúe con el club fans, tras el correspondiente estudio de viabilidad técnica, el lugar 
más apropiado para ubicar un monumento conmemorativo a la figura de Camilo Sesto». Si 
lo que creemos que debe de primar a la hora de ubicar este monumento a Camilo Sesto una 
vez estudiada sus ubicaciones técnicas posibles, la ubicación, y que el club de fans 
encuentre más digna y más adecuada. Gracias.

Sr. Llopis: Bé, jo, al senyor Abad el que li demanaria davant del que acabem de vore ara 
mateix és que deixe damunt de la taula aquesta proposta. Perquè està vist que tots tenim 
una mateixa voluntat, que seria fer una estàtua, monument, el que siga; però ni és el 
moment ni crec que s’ha fet pel conducte que hauria de fer-se, com bé ha dit Pablo 
González. I pense que el que valdria la pena és que açò, igual que tot el que s’ha fet a 
Camilo, es faça des de la unanimitat, es faça des de la voluntat de tots. I com bé estava 
dient Amalia, amb la voluntat del club de fans. El club de fans ha d’estar informat 
absolutament de tots els passos que es puguen donar. 

I, a més a més, jo ho he dit en privat a algú de vostés; però pense que hi haurà moltes..., 
esdevindran molts fets que poden donar pas a altres qüestions que haurem d’estudiar o 
treballar. I, per tant, ara mateix parlar d’una estàtua en un lloc focalitzat, o deixar-ho obert 
per a pensar on, jo pense que val més la pena que ho deixem damunt de la taula, que es 
parle on s'ha de parlar, i que quan tinguem definit el que volem fer, ho decidim entre tots.

Sr. Abad: Bueno, primero que nada decir que ni yo ni Vox queremos atribuirnos el mérito de 
la colocación de la estatua de Camilo Sesto. Sí que es verdad que es un poco precipitado y 
que entiendo que hay que consensuar con el club de fans y con el resto de la Corporación, 
por eso pues aplazamos el decidir cómo lo hacemos. Muchas gracias.

Sr. Alcalde: Aleshores, es retira la moció, entenc?... Sí. Alusiones? Molt breument, perquè 
té...
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Sr. Rosa García: Por alusiones al Grupo Municipal Ciudadanos de parte de la señora Payá. 
Decir que nuestra enmienda en la que pedimos el punto o el lugar que se considere óptimo 
tras el correspondiente estudio por parte de esta Corporación, decir que, obviamente, yo 
creo que todos somos conocedores de que esta Corporación no incorpora sus propias 
necesidades ni sus propias ideas a temas que tienen que ver y que atañen con la ciudad, 
sino que somos meros instrumentos de traslado de aquello que nos pide la sociedad 
alcoyana, y así lo habíamos entendido y así lo queríamos reflejar en nuestra enmienda. 
Muchas gracias.

5.16. GM VOX: PREGUNTA-RUEGO SERVICIOS MÍNIMOS EN COLEGIOS

Lee la pregunta/ruego el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox.

«En la pasada gota fría que sufrimos en la ciudad, y tras la alerta roja y previsión de picos 
de lluvia de máxima intensidad que podían coincidir en momentos en los que el alumnado 
pudiera estar al aire libre, se suspendieron las clases en todos los colegios, así como las 
actividades deportivas de exterior exceptuando las que se desarrollaban a cubierto que se 
realizarían con normalidad.

Todo esto supuso un gran problema para los padres con hijos pequeños, que al tener que ir 
a trabajar, no tenían con quien dejarlos durante su jornada laboral.

PREGUNTA

¿por qué se suspendieron las clases y no las actividades deportivas cubiertas, siendo las 
clases en los colegios también a cubierto?»

Sr. Belda: Gràcies, senyor alcalde. Bé, doncs es van suspendre les classes perquè eixa és 
la potestat que té l’alcalde en situacions d’emergència per part de Conselleria. Perquè li toca 
a l’alcalde, a aquest Govern, decidir si s’han de suspendre les classes si pensem que hi ha 
alguna situació que pot ser de risc per als nostres escolars. I amb aquesta responsabilitat 
actuem, i així ho fem sempre. I en el cas de les activitats esportives, va ser molt diferent; 
perquè hauríem d’entrar al dia a dia, en pensar que les classes es van suspendre el dia 
anterior al matí, després, a la vesprada, quines activitats esportives... ja vam vore que no 
havia sigut tant i que sí que es podia dur a terme. Amb la qual cosa, vam decidir no 
suspendre les activitats esportives. És a dir, no respon a una altra cosa que a això.

Sr. Abad: «Por todo ello y debido al problema ocasionado a las familias, ruego:

 que se creen servicios mínimos en colegios y guarderías, siendo los padres quienes 
decidan su uso o no.»
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Sr. Belda: Bé, com jo crec que és prou evident, la resposta serà que no. Primera, perquè 
aquesta competència no la tenim nosaltres, la té Conselleria. Per tant, el seu grup hauria de 
traslladar aquesta mateixa proposta a Conselleria. Si li dic la meua opinió, li diria, i sent 
conscient que quan prenem aquesta decisió no és fàcil, ni per a aquest govern ni per als que 
han passat ni per als que vindran, no és una decisió fàcil, perquè sabem el que suposa. 
Suposa quan suspenem unes classes que hi ha famílies que tenen complicat poder deixar 
els seus fills, i que tenen d’igual manera que traslladar-se, però sí que és veritat que no és el 
mateix que es traslladen uns quants o que onze mil escolars isquen al carrer quan tenim una 
alerta roja i una situació d’emergència. Pensem que, abans que res, sempre està guardar el 
possible risc que puguen tindre els nostres escolars. 

Per tant, el tema de serveis mínims..., jo no puc acceptar-li aquest prec perquè no és 
competència nostra.

Sr. Abad: Bé, doncs traslladarà a Conselleria este prec, o es quedarà així?

Sr. Alcalde: No, és un prec que fa al govern, nosaltres hem contestat, però si el seu grup té 
representació en les Corts Valencianes, poden formular-ho allí.

5.17. GM VOX: PREGUNTA-RUEGO BANDERAS 

Lee la pregunta/ruego el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox.

«El uso de las banderas constituye uno de los principales símbolos de una nación, 
comunidad, provincia o municipio, y también forma parte de la simbología de otras 
instituciones tanto públicas como privadas.

Hace meses que los mástiles de la Torre de Na Valora,Torre-portal de Riquer, y los de la 
Plaza de la Constitución (La Rosaleda), no están provistos de sus respectivas banderas.

PREGUNTA

¿cuál es el motivo por el que se han quitado las respectivas banderas?»

Sr. Jordi Martínez: Bé, en el cas de la Torre de Na Valora i portal de Riquer és per l’estat 
en què es trobaven les banderes. És cert que durant molts anys hem intentat no tindre…, 
vull dir, continuem amb les banderes posades entre altres coses perquè ens representava 
en èpoques de crisi una despesa prou, prou important, comparat. A partir d’ara, en el cas de 
la Rosaleda, és distint, en el cas de la Rosaleda el que anem a fer és canviar els màstils, 
perquè el sistema de màstils que tenia la plaça de la Rosaleda s'havia de desmuntar 
totalment el màstil cada volta que havíem de canviar la bandera, i estem demanant 
pressupost per a canviar-los de distinta manera, però bé... Com que fa vosté el prec, ara li 
conteste.
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Sr. Abad: «RUEGO

 que se vuelvan a colocar las respectivas banderas en los lugares mencionados.»

Sr. Jordi Martínez: Sí, li acceptem el prec. De tota manera, en el cas que li he dit de la 
plaça de la Rosaleda, estem esperant que ens faciliten un altre tipus de màstils. I en el cas 
de la Torre Na Valora i Torre del Portal de Riquer, des del departament també volem 
demanar a Patrimoni històric la possibilitat de si eixos màstils tenen alguna incidència sobre 
la mateixa torre. No per res, sinó per..., no per no posar la bandera, sinó perquè puguen fer-
li algun mal a la mateixa torre.

Sr. Abad: D’acord, doncs. Moltes gràcies per acceptar el prec.

5.18. GM VOX: RUEGO TORRE NA VALORA

Lee el ruego el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox.

«El deterioro por la falta de cuidados  y mantenimiento de la zona de la Torre Na Valora, 
Torre-portal de Riquer y Torre N’Aiça, lugares donde se realizan actos culturales y visitas, 
genera un peligro para los vecinos y visitantes de nuestra ciudad.

En la Torre Na Valora, las losas que recubrían los pequeños jardines están rotas, no hay 
barandilla suficiente, y la que hay no evita el peligro de caída, la misma torre tiene goteras, 
la rejillas que protegen la iluminación están llenas de suciedad o tienen otros desperfectos y 
los pequeños jardines están descuidados, al igual que en las otras mencionadas.

Forman parte de los pocos y valiosos monumentos medievales que se conservan en el 
casco antiguo de la ciudad y la imagen que se aprecia desde el Puente de San Jorge, no es 
la adecuada para nuestra ciudad, 

RUEGO

 que se realicen los trabajos necesarios para reparar y acondicionar las zonas lo 
antes posible».

Sr. Jordi Martínez: Bé, li acceptem el prec. Teníem previst en este pressupost de l’any que 
ve, tindre una partida pressupostària per al manteniment d’estes dues torres, perquè són les 
que més afectades es veuen, tant pel deteriorament com en alguns casos per la falta de 
neteja. Perquè s’embruta, i estem veient-ho en estes últimes setmanes, tant que Compromís 
ha fet eixes neteges que, si anaren cada setmana, obtindrien els mateixos resultats. I, per 
tant, sí que anem a fer una actuació important este any que ve en eixa zona pel que fa al 
que és la intervenció, més de rehabilitació i d’adequació, de tot l’espai.

Sr. Abad: Molt bé, doncs moltes gràcies per acceptar el prec, i esperem que quede bé. 
Gràcies.
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5.19. GM PARTIDO POPULAR - MOCIÓN SOBRE LA MEJORA DE 
INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD 15

El Grupo Municipal del Partido Popular ha presentado la siguiente moción.

«El Departamento de Salud de Alcoy requiere de nuevas infraestructuras que mejoren la 
calidad asistencial de los pacientes y contribuyan a que los centros de trabajo sean más 
atractivos para los profesionales de la Sanidad pública. 

Con este objetivo, la Conselleria de Sanidad invirtió 10,3 millones de euros entre los años 
2007 y 2008 en la mejora del Hospital Virgen de los Lirios. No obstante, la ampliación del 
centro hospitalario está pendiente de finalización para completar el bloque quirúrgico, la 
nueva entrada principal con nuevos espacios para admisión y el Servicio de Atención al 
Paciente, así como las áreas de apoyo a UCI y al hospital de día.

La conselleria anunció en 2016 un paquete de inversiones por valor de 1 millón de euros 
para mejorar el hospital. Una de las mejoras era la remodelación de Pediatría, actualmente 
pendiente de adjudicación.

Al margen del hospital, el departamento de Salud 15 afronta otro reto fundamental en la 
ciudad de Alcoy. La renovación y ampliación del centro de salud La Bassa, que atiende a 
una población de 18.407 vecinos, fue construido hace 32 años y apenas se ha renovado 
desde entonces. El centro requiere de una reforma integral que redefina las actuales áreas 
de consulta y genere nuevos espacios.

En el inicio de una nueva legislatura y con un nuevo equipo al frente del departamento 
comarcal de Salud, el Ayuntamiento de Alcoy debe reivindicar a la administración 
autonómica las inversiones necesarias para la mejora de las infraestructuras sanitarias, tal y 
como hizo en 2015.

Por todo ello presentamos los siguientes puntos de 

ACUERDO

1. Que el Ayuntamiento de Alcoy inste a la Conselleria de Sanidad a acometer y 
finalizar la ampliación del hospital Virgen de los Lirios en la legislatura 2019-2023 de 
acuerdo con un plan director acordado con los responsables del centro hospitalario.

2. Que el Ayuntamiento de Alcoy inste a la Conselleria de Sanidad a redactar el 
proyecto de renovación y ampliación del centro de salud La Bassa y se comprometa 
a crear las partidas presupuestarias necesarias para iniciar las obras en la legislatura 
2019-2023.»

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

Sr. Alcalde: 
Gràcies. Iniciem el debat.

Sr. Abad:
Creemos que todos los representantes de los grupos políticos municipales del Ayuntamiento 
de Alcoy estamos convencido de que hay que velar por un sistema sanitario de calidad, 
necesidad de una atención primaria eficaz y resolutiva para poder disminuir las listas de 
espera, mejorar el nivel de salud de la población o racionalizar el gasto sanitario. Es 
necesario potenciar y mejorar la atención primaria, dotarla de recursos y equipamientos 
suficientes, mejorar las condiciones laborales de sus profesionales y gestionarlas de 
acuerdo a criterios de calidad y no de ahorro económico. El deterioro de las infraestructuras 
como consecuencia del transcurso del tiempo es inevitable, el mantenimiento, renovación y 
ampliación de las infraestructuras es necesario para poder dar un servicio optimo a los 
ciudadanos. Las instalaciones del Centro de Salud La Bassa, que lleva muchos años sin 
mejorar su infraestructura, es necesaria para atender de forma adecuada las necesidades 
de los usuarios, por otra parte, que la ampliación del centro hospitalario lleve años sin que 
se haya llegado a su fin, nos parece excesivo tratándose de áreas muy importantes del 
Hospital Virgen de Los Lirios. Gracias. 

Sra. Obiol:
Bon dia, de nou. Evidentment tenim molts problemes que hem de resoldre, siguen o no 
siguen competència nostra, i hem de buscar la manera possible per a buscar aquesta 
solució. És com si a una mestra li digueren..., diguera que no va a ensenyar a un xiquet a 
llegir perquè havia d'haver-ho fet el mestre del curs anterior, s’ha de fer i es resol i estic 
segura que Alberto que em mira amb cara de sorpresa, de segur que ho fa. Doncs, ací 
estem igual, són evidents les mancances en infraestructures que tenim. Supose que tots 
estem d’acord en això i si no ho podeu dir... Per tant, s’han de resoldre perquè estem parlant 
del nostre poble, estem parlant de la nostra gent i estem parlant de la nostra salut, i s’han de 
resoldre en tots els canals que tenim a la nostra disposició. Per la nostra banda, la diputada 
d’Unides Podem, Estefania Blanes, conscient del problema, ja ha traslladat a les Corts 
Valencianes aquesta preocupació, però ací també cal fer les nostres accions com a 
Corporació Municipal. De fet, avui, avui o anit, llegia a la premsa que la consellera Barceló ja 
està mirant d’implementar mesures per a traure i retindre els professionals a l’Àrea de Salut. 
És evident que les queixes i els problemes que hem tingut aquest estiu han fet..., han tingut 
el seu resultat. Seria bo poder anticipar-se a aquestes queixes dels usuaris i que nosaltres 
sabérem abans i poguérem instar a les instàncies necessàries aquestes preocupacions. De 
fet, com ja sóc vella, recordava un Consell de Participació, més que tu Raül, recordava un 
Consell de Participació en l’Àrea de Salut, que he estat buscant. Potser Toni o Jordi ho 
saben, n’hi havia un, no està ni a la web, no està ni al web de l’Ajuntament..., bé, ni al web 
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de l’Ajuntament no està i al web de Conselleria tampoc. Per tant, no sé, podria, podríem 
veure si existeix i si existeix tornar-ho a revitalitzar perquè, si no recorde malament, estaven 
agents..., estaven agents socials allí implicats i podríem previndre els problemes abans que 
sorgisquen com una carta d’un metge  que fa les seues queixes. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Existeix i el president és Kiko Fenollar, Consell de Salut..., Bé, està, però existeix i es 
reuneix, és fer un aclariment.

Sr. Santiago:
Gràcies, Alcalde, i bon dia de nou a tot el món. Per descomptat que des de Podem 
reivindiquem més personal sanitari i més hospital, ampliar-lo i millorar-lo i més i millors 
accessos, va en el nostre ADN, una sanitat pública universal i de qualitat, i entenem que 
això implica tindre un Botànic fort i amb més pressupost, després ja parlarem de 
l'infrafinançament d’alguns i el sobrefinançament d’altres. I també implica revertir la llei 
Montoro que bloqueja les administracions públiques, però clar, que siga el Partit Popular el 
que porte aquesta proposta ens alegra, ens alegra i ens preocupa. Ens alegra perquè és 
una proposta compartida, i ens preocupa perquè, tot i que no dubtem de la bona voluntat de 
Kike Ruiz i dels companys del grup municipal, no ho dubtem en absolut, no ens fiem gens 
del Partit Popular en l'àmbit del País Valencià, que diu una cosa quan està en l’oposició i fa 
la contrària quan governa, i estem parlant, i estem parlant, i estem parlant en matèria de 
sanitat, que evidentment, no ens podem fiar del seu model de privatitzacions de la Sanitat 
que ens ha costat més de 100.500 milions d’euros, a tots els valencians i valencianes en 16 
anys, un model que des de Podem entenem que minimitza al màxim la despesa per pacient 
per augmentar els beneficis de les concessionàries sanitàries, un model que ha servit per a 
omplir les butxaques dels amics de Zaplana i Camps, un model que ha retallat en sanitat 
pública, universal i de qualitat, per no fer-ho més llarg. Recomane el periodista Sergi 
Castillo, que ha fet un..., és l’autor d’un treball que és titula «la batalla per la sanitat 
valenciana». És el mateix autor de llibres com «Tierra de saqueo», «Tierra de saqueo, la 
trama valenciana Gürtel» o «Yonkis del dinero». És lectura obligatòria i recomanable. Però 
des de Podem i el Botànic, i la companya de Guanyar ho comentava, continuarem treballant 
per a revertir el model de privatitzacions de la sanitat. Evidentment, evidentment, sabem que 
és una amenaça per al negoci milionari de les concessionàries sanitàries, la gestió de les 
quals, com bé saben, està sota sospita de corrupció, sobrecostos i altres, tal com ja va 
denunciar el diputat de Podem en la legislatura passada Daniel Gezner. Però dit això i com 
que des del Grup Municipal de Podem, realment, tenim voluntat d’aprovar aquesta proposta, 
perquè com he dit al principi, confiem en la bona predisposició tant del portaveu Kike Ruiz, 
del Partit Popular, i del seu grup parlamentari, us plantegem una esmena que seria un punt, 
afegir als dos que ja estan per a donar un suport a la moció i poder votar a favor i vos puc 
llegir el punt d’acord que afegiríem i ara, si voleu, vols el podem passar també per escrit: 
«Que l’Ajuntament d’Alcoi inste la Conselleria a continuar i accelerar la reversió del model de 
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privatitzacions de la sanitat pública valenciana». Gràcies. 
Sra. Rosa Mª. García:
Muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, es evidente que las infraestructuras del departamento 
del Área de Salud de Alcoy se encuentran obsoletas, así las cosas nos encontramos con un 
hospital construido en la década de los 70 y desde entonces no ha sido dotado de la 
inversión necesaria por ninguno, voy a repetir, por ninguno de los gobiernos autonómicos 
habidos hasta la fecha y que han sido el Partido Popular y el Partido Socialista, por cierto, 
actualmente gobernando en coalición con Compromís y con Podemos, el Botànic, desde 
entonces tan solo se han realizado pequeñas ampliaciones, reformas o parcheados 
parciales, a todas luces, insuficientes, para ofrecer una asistencia sanitaria de calidad, 
aproximadamente 140.000 personas, eso en cuanto al Hospital Virgen de los Lirios, y por 
otro lado la moción habla de un centro de salud, la Bassa, que se encuentra en la misma 
situación y por idéntica causa, la falta de inversión, podemos decir también que de 
preocupación, de los diferentes gobiernos autonómicos, por ello creemos que ya está bien, 
tenemos un Alcoy paralizado en muchos aspectos, con centros que se caen, algunas veces, 
literalmente, de viejos, y así pues, vamos a apoyar la petición del Partido Popular en cuanto 
a que se inste a Conselleria de Sanidad a que se realicen las actuaciones necesarias en los 
referidos centros hospitalarios y mientras, vamos a rezar, para que esta vez si, las 
reivindicaciones que llegan al Consell, a los sucesivos Consells que han estado, pues, en 
este caso al que hay en este momento, no caigan, como otras veces, como siempre, en 
saco roto.

Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. Esta moció va lligada a aquella en què després parlarem de 
finançament, perquè no hi ha infraestructures, sinó que hi ha finançament. La falta de 
finançament per part de l’estat central, els d’ara, en funcions, els d’abans i els d’abans, de 
sempre, ens han portat a gaudir o millor dit, ens han portat a patir uns serveis que els 
valencians no ens mereixem, la falta de creença en el que és públic, o millor dit, en la venda 
dels serveis per una voluntat especulativa d’enriquir uns porcs, perdó, uns pocs, ens ha 
portat a partir uns serveis que els valencians tampoc no ens mereixem. A la moció es parla 
d’infraestructures, cert, i ens diran que, en algun moment passat, es van fer inversions. 
També és cert, però a quin cost? Vostés, tots, ho saben, uns costos que representen la 
Generalitat com si fóra la segona Conselleria que més diners gasta, la que utilitza més 
diners de tots nosaltres, que no ens ofereix cap servei als valencians, és l’encarregada de 
pagar els interessos, el FLA i les malifetes dels que abans governaven. També vull recordar 
que infraestructura també són la unitat d'hospitalització a domicili, també és part d’eixe 
servei d’infraestructura, perquè possibilita una millor atenció als pacients i unes despeses 
inferiors, és a dir, s’estalvien recursos i possibiliten una millor i més acurada ocupació de 
l’hospital. La Unitat d’Hospitalització a Domicili donava 63 llits a l’Àrea 15 de Salut, 
enhorabona als professionals, uns grans professionals que fan una tasca encomiable, però 
que al març amortitzaren una infermera i passaren a tindre 57 llits, i malgrat les 
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reclamacions públiques, les queixes i la moció institucional feta en aquest mateix plenari, al 
juliol, ens quedaren sense una altra infermera i amb un metge de baixa que no ha estat 
substituït i passarem a tindre, tan sols, 40 llits. No ho dic jo, ho diu el sindicat que en alguns 
moments, ací, en este plenari, per a alguns regidors, és paraula de sant, i després, en altres 
moments, no ens fa cas. Aleshores, malgrat eixes reclamacions públiques i agafant paraules 
del regidor, del govern que en eixa mateixa tertúlia, una tertúlia d’aquesta setmana, 
comentava que si el problema era contractar professionals, és un problema que es resol 
ràpidament, és tan ràpid que, des de març, encara no estan ni contractats ni han estat 
substituïts. Gràcies.

Sr. Reig:
Molt bon dia. Gràcies, Sr. Alcalde. Primer que res, vull demanar disculpes per l’afonia que 
tinc, em sap greu, però no puc parlar massa. A vore, Sr. Ruiz, com no podia ser d’una altra 
manera, anem a acceptar esta moció, anem a acceptar-la per dos motius: un, perquè tot el 
que siga en benefici..., en benefici dels nostres ciutadans i ciutadanes, nosaltres ho 
secundem; i dos, vull dir-los que ja està fent-se, perquè eixa segona fase a la qual vosté feia 
menció del 2007-2008 i que després en el 2016 ja es va presentar, vull dir-li que sí que es va 
fer i estan fent-se diverses coses, el que passa és que no s’ha pogut vore a la llum, perquè 
en el que és l’adjudicació de pediatria va eixir, i li ho dic tal com està: «La modernización de 
la planta de pediatría sigue un proceso de actuación bien definido porque aunque demorado 
por incidentes ajenos a nuestra voluntad», perquè és que es va convocar, ”se convocó un 
concurso para llevarla a cabo, a la que presentaron dos empresas, una de ellas no cumplía 
los requisitos mínimos de calidad por lo que se adjudicó a la otra. Esta empresa, 
posteriormente, se retiró de forma unilateral y se le ha comunicado la imposición de una 
penalización” que està inclosa en el plec de condicions que ell mateix va acceptar i açò el 
que ha produït també és que esta empresa ha presentat unes al·legacions. Aleshores, 
mentre això no es resolga, tampoc no es pot revisar per fer una xicoteta subida lineal a eixa 
gestió, que s’ha de procurar tornar-la a traure, convocar-la; i, aleshores, per això encara no 
s’ha publicat, perquè mentre no es faça i es resolguen eixes al·legacions, no es pot. 
Després, una altra cosa que està treballant-se..., s’ha iniciat el tràmit d’una memòria 
funcional que posteriorment serà avaluada pel Servei d’Infraestructures de la Conselleria, la 
confección de un plan director, està estudiant-se en tot perquè era la segona fase, que ací 
xoquen diversos problemes que hi ha entre la cimentació i etc., però està estudiant-se, 
d’acord? I en estos moments, també està en preparació la rehabilitació de l’antiga cuina de 
l’hospital per poder traslladar les consultes externes d’oftalmologia, que actualment estan en 
barracons, que tots ho sabem, per allí ubicar un hospital de dia, psiquiàtric. Però vull 
recordar també que este..., el govern del Botànic, també porta només quatre anys, i en 
quatre anys sí que ha fet una licitació d’obra o estaríem parlant d’una altra forma, perquè sí 
que estaríem fent una inversió si el concurs s’haguera resolt bé, però moltes vegades en els 
concursos passen estes coses. I pel que fa a la Bassa, vull dir que, també, l’equip anterior 
directiu, havia iniciat tots els tràmits per a aquesta actuació que està seguint el seu curs: 
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confeccionar la memoria funcional que concreta las necesidades presentadas, acabe de 
seguida, presentes con perspectivas, por lo menos a 10 años vista, esta fue aprobada por la 
dirección general de asistencia sanitaria y actualmente está en el servicio de infraestructuras 
para su estudio y posterior rehabilitación del crédito, vale, seguiremos insistiendo  en esta 
otra opción tan necesaria. I, tal com les últimes notícies d’ahir de la consellera, jo crec que 
està posant el pla i totes les forces per poder regular i tindre els metges oportuns que ens 
fan falta. Gràcies. 

Sr. Ruiz:
Si, moltes gràcies, Sr. Alcalde. Bé, en el text de la moció no hi ha menció a cap partit perquè 
pensem que el plenari de l’Ajuntament és on resideix la sobirania del poble d’Alcoi i ha de 
ser el defensor dels interessos de tots els ciutadans. El que demanem és, en primer lloc, la 
segona fase de l’ampliació de l’hospital segons un pla director. Sabem que cal completar el 
bloc quirúrgic, de reanimació, vestidors i àrees de suport, l’entrada principal que actualment 
està compartida amb l’IVO, amb molts espais per admissió, servei d’atenció al pacient i 
serveis de suport, l’àrea de suport a UCI i l’àrea de suport a l’hospital de dia. El problema és 
que sense esta segona fase, queden incomplets aquests serveis, l’àrea quirúrgica que està 
partida en dues zones, novament separades per una antiga que està inutilitzada, amb 
insuficient espai per a despertar i reanimació, l’entrada principal, que és inexistent, i l’UCI i 
l’hospital de dia que continua sense circuits adequats. La finalització de l’ampliació de 
l’hospital, sempre basant-se en un pla director, no el que al final diguem en un saló de 
plenaris, òbviament, és, per tant, la gran prioritat, d’una banda per millorar l’atenció als 
pacients d’Alcoi i de la comarca i l’altra per a fer el centre hospitalari un centre de treball 
atractiu. Per cert, aplaudim i confiem que acabe fent-se realitat l’anunci d’ahir de la 
consellera. Recordem que l’hospital és la gran prioritat, però no podem oblidar-nos del 
Centre de Salut la Bassa, amb trenta-dos anys de trajectòria i amb una població atesa de 
18.407 veïns. El centre necessita una renovació i una ampliació, cauríem en un error 
demanant una inversió immediata, perquè seria qüestió de fer política ací i el que volem és 
que coneixent quin és el context social i econòmic actual, que la Conselleria tinga eixa 
planificació, perquè des de l’Ajuntament d’Alcoi, des de la sobirania popular de la ciutat 
d’Alcoi,  puguem instar la Conselleria que comence a redactar eixe projecte i poder ser al 
llarg de la legislatura fins al 2023, i que la Conselleria puga incloure aquest projecte en els 
seus pressupostos. La conclusió de la moció és clara, la ciutat té necessitats en matèria 
d’infraestructures sanitàries i pensem que és des d’ací, des del saló de plens, des d’on hem 
de començar a treballar les solucions, exigint i reivindicant a les administracions competents, 
formant un front comú sota una única bandera, que és la d’Alcoi. I respecte a l’esmena que 
planteja Podem, al llarg de la setmana, una vegada que vam tenir la Junta de Portaveus, i 
vam exposar la moció, tant Compromís com Guanyar van mostrar el seu interés a presentar 
esmena. Des del Partit Popular els vam demanar la necessitat de centrar el debat, per no 
entorpir l’acord en la qüestió d’infraestructures sanitàries i, per tant, per deferència a 
Compromís i a Guanyar que durant la setmana han plantejat unes iniciatives i que han estat 
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de mutu acord deixar-ho sobre la taula per a properes sessions plenàries, des del Partit 
Popular no anem a acceptar eixa esmena.

Sr. Abad:
Solo añadir que, como el resto de grupos políticos, estaremos a favor de la moción del 
Grupo Municipal Partido Popular. Muchas gracias.

Sra. Obiol:
Tampoc he de dir molt més del que ja he dit. Considere que és una moció important que 
nosaltres, des de les nostres competències com a corporació municipal, li podem fer molt 
més  del que ens agradaria..., del que normalment diem que podem fer. Es tracta de ser 
subjecte o objecte de decisions i des de Guanyar Alcoi estem convençuts que podem ser 
subjecte de decisions sempre, així que aprovarem la moció. 

Sra. Rosa M.ª García:
Si, en el mismo sentido, pues no ha habido nada en las intervenciones que nos haga pensar 
que podríamos cambiar nuestra postura, pensamos que es una petición necesaria, que es 
una petición de responsabilidad, sabemos que es una petición que se le hace al Consell y 
somos conscientes de las dificultades que eso supone, porque depende de la financiación al 
final, pero como de la financiación vamos a hablar en breve, pues simplemente decir que 
estamos a favor, como hemos dicho antes. 

Sr. Alcalde:
No he estat àgil i he agafat el micro abans de poder-ho dir. Li tocava al Sr. Santiago.

Sr. Santiago:
No, no hi ha problema. Gràcies. Sincerament, aquesta proposta tenia voluntat de consens, 
he de recordar-vos que nosaltres ens devem a la nostra assemblea, la nostra gent, i aquest 
escenari es va plantejar, precisament, ahir a la vesprada, anit. Aleshores, el marge de 
maniobra és més xicotet, però la voluntat de Podem, en aquest cas, és donar suport a la 
proposta. I, per això, demanem que es replantege aquest escenari, és a dir, aprovar el punt 
número tres, perquè realment la voluntat és poder aprovar-la, perquè sincerament ens 
preocupa el model de privatitzacions que es va emprar en legislatures anteriors, perquè 
d’alguna manera eixe tipus de sobrecostos o de mala gestió va en detriment del servei, dels 
accessos i de les millores que puga haver-hi en els diferents centres de salut. Per tant, 
insistisc, ens devem a la nostra assemblea, és un escenari que es va plantejar ahir, es va 
votar, es va aprovar, i per això ho hem traslladat a la Corporació ara mateix. O siga que, 
insistim, l’objectiu és poder aprovar aquesta proposta i per això necessitem que..., que ens 
accepteu el punt número tres. Gràcies. 

Sr. Ivorra:
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Gràcies, Sr. Alcalde. El nostre vot, òbviament, serà favorable a defensar els interessos de la 
ciutat. I aquesta setmana preguntaven, també, pel Centre de Salut de la Zona Alta, però..., i 
ens titllava d’exagerats o que faltàvem a la realitat, però la realitat de vegades és obstinada i 
cruel i llig textualment: «Ahir, dilluns, dia 30 de setembre, vaig eixir de l’Hospital Verge dels 
Lliris per processament quirúrgic, i em van dir que havia d’anar al Centre de Salut de la Zona 
Alta perquè vingueren a casa a curar-me, la malaltia no vaig a dir-la. Aquest matí, dia 1 
d’octubre, he telefonat al servei Centre de Salut de la Plaça i la meua sorpresa ha sigut 
majúscula, ja que m’han contestat que hui està tancat, que fins a la setmana que ve no em 
podran atendre, que si vull que baixe a la Plaça. I ara accedisc sense pensar que on jo visc 
és un segon pis sense ascensor i per a més INRI vaig amb un andador», Este és un correu 
electrònic que vam rebre esta setmana, que sembla que encara estan de vacances, que ens 
parlàvem que havien sigut unes qüestions de vacances, merescudes, no ho dubte, però que 
continue amb la realitat, es continua sense dotar un servei important, el servei del Centre de 
Salut de la Zona Alta, 7800 persones sense un servei digne per als nostres veïns, i vull 
recordar que hem passat per allí i que continuen sense funcionar les persianes i l’aire 
condicionat sense reparar. Gràcies.

Sr. Reig:
Bé, doncs jo arreplegue el suggeriment que està dient el Sr. Màrius i el traslladarem, és clar, 
a l’Àrea 15, que són els que han de solucionar eixe problema. Quant al tema que hi haja 
deficiències en l’edifici, a vore, si ningú ens trasllada eixes necessitats, eixes dificultats o 
eixes deficiències que puga tindre l’edifici, nosaltres no podem actuar. Jo, si no recorde 
malament, crec que li vaig donar l’exposició de totes les reparacions que sí que s’han fet, 
estem fent un manteniment, el que toca, i és el que tenim signat i les competències que 
nosaltres tenim, que són nostres, però clar, si no tenim coneixement d’eixes deficiències, 
poquetes coses podem fer. Jo li demanaria que quan tinga qualsevol notícia d’eixes, que no 
s’espere ni al plenari ni a res, per poder actuar abans, si ens ho trasllada, nosaltres podrem, 
de seguida, intentar portar-ho als tècnics i que puguen revisar-ho. Però, centrant-nos en la 
moció que era l’important del plenari de hui, vull dir-li al Sr. Ruiz que, tal com li he dit en la 
primera intervenció, nosaltres l’acceptarem, però l’acceptarem perquè és que, a més a més, 
amb el poc de temps que té el govern del Botànic, està complint i està fent, perquè, a més a 
més, recordaré que és el que ha eliminat el copagament farmacèutic, és el que ha eliminat el 
pagament de les televisions, de la tele, el que són..., els que estan hospedats, hospedats no, 
millor dit, curant-se a l’hospital. A vore, a més a més, a més a més del que són els malalts 
de l’hepatitis, que ací sí que és molt important l’esforç que ha fet este govern, i els ha donat 
una qualitat de vida a eixos malalts, que passen oblidats. Només pensem que si ens falta 
una vorera o si ens falta un ordinador o si ens falta..., i eixa és la real vida que hi ha, i la 
sanitat...

Sr. Alcalde:
Vaja acabant.
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Sr. Reig:
Que la nostra..., sí, però un segon, eixa és la sanitat que nosaltres estem defensant. Per 
això els malalts de l’hepatitis han guanyat molt en la seua qualitat de vida i tota la resta, 
continuarem, continuarem reivindicant-ho i dins de l’esforç que...

Sr. Alcalde:
Acabe, acabe ja, ja.

Sr. Reig:
Ja està. Bé. Gràcies.

Sr. Ruiz:
Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Una moció semblant va arribar al plenari en el 2015 i la 
contestació de la resta de grups, encara que va tirar avant, va ser que perquè no ho havia 
fet el Partit Popular. Òbviament, acaba de deixar el govern valencià i jo pensava que amb 
quatre anys la responsabilitat, en part, ja no la tindria el partit en l’oposició, sobretot quan 
l’any 2018 el pressupost de la Conselleria de Sanitat incloïa una inversió per a l’ampliació de 
l’hospital  de 2,2 milions d’euros distribuïts en diversos anys, que en 2019 es queda en 1,1 
per a enguany, que per les qüestions que, entre d’altres, ha comentat el Sr. Juan, doncs no 
va a dur-se a terme. Aleshores, jo crec que eixa responsabilitat no val, és que només estem 
quatre anys i jo crec que no és, no és responsable eixa, eixa actitud. Hem de compartir eixes 
responsabilitats en el moment que els partits governen. De la mateixa forma que en el cas 
de Compromís, està dins del govern del Botànic i, per tant, té eixa possibilitat, té eixa 
possibilitat de fer, més que de reivindicar, com, per desgràcia, només tenim en l’oposició. I, 
com que tenim el saló de plens, la mateixa qüestió val per a Podem, que enguany i en 
aquesta legislatura forma part del Botànic. Pel que fa al pla director de l’hospital i a la 
memòria del voltant de la Bassa, ens agradaria poder tenir la informació en el moment que 
la tinga l’Ajuntament, per conéixer quines són les línies de treball. Perquè la veritat és que 
ens satisfà moltíssim que eixe treball estiga avançant-se i tenim ganes de vore quines són 
les propostes i quin serà el calendari. I pel que fa a l’esmena que presenta el grup Podem, jo 
crec que l’assemblea no tindrà cap problema a traslladar-ho al proper plenari, insistisc, per 
deferència a les formacions que, en temps i forma ens ho van dir, i jo crec que si algunes 
formacions van dir que volien centrar la qüestió en infraestructures i ho van entendre, jo crec 
que no actuaríem de forma correcta acceptant l’esmena. 

Sr. Alcalde:
Bé, passem a la votació de la moció. Si no l’accepta el proponent, es manté la moció tal com 
està plantejada.  

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, con los votos a favor de los concejales de los 
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grupos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), 
CIUDADANOS (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), y la abstención de los concejales del 
Grupo Municipal PODEM (2), aprueba la moción.

5.20. GM PARTIDO POPULAR - RUEGO SOBRE ILUMINACIÓN ENTRADA SUR A 
ALCOY POR A-7

Lee el ruego el Sr. Cantó, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular

«El 28 de octubre de 2011 se abría al trafico la variante del Barranco de la Batalla, el único 
tramo pendiente de la Comunidad Valenciana de la conocida como Autovía del 
Mediterráneo.

No se pudo inaugurar de manera oficial por estar, en aquel entonces, en campaña electoral. 
Podría parecer que no ha pasado el tiempo, pero han sido ocho años ya desde el día que 
dejamos de estar aislados. Ahora queremos, además, ser visibles.

La entrada sur hacia nuestra ciudad, a diferencia de otras poblaciones limítrofes, carece de 
iluminación. Desde la salida de los túneles hasta la llegada a las primeras fábricas todo el 
trayecto se realiza a oscuras.

Hay que dotar de la relevancia necesaria la entrada a Alcoy desde Alicante y aumentar la 
seguridad del tráfico en una salida que se encuentra inmediatamente después de un cambio 
de velocidad y de luminosidad.

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

RUEGO

 Soliciten al Ministerio de Fomento la instalación de alumbrado en la entrada sur de 
Alcoy por la autovía A-7.

 Soliciten, igualmente, al Ministerio de Fomento, instalación de alumbrado del trayecto 
que transcurre desde dicha salida hasta la Rotonda de la Font Roja.»

Sr. Jordi Martínez:
Gràcies. Bé, jo crec que ve un poc al final de la que hem parlat abans. Ací crec que l’amplia 
perquè és entre una rotonda i l’altra. Ací vull recordar-los..., també vull dir que..., estem 
treballant..., si recorden en el..., crec que en els pressupostos participatius hi havia una 
partida que parlava de condicionament d’entrades a la ciutat, i estem fent dues memòries, 
una d’eixa i una de l’entrada per la carretera de Banyeres, per donar-li més contingut que 
només la il·luminació. De fet, de tota manera, traslladarem al Ministeri, perquè és la seua 
competència, la del sector de què parlàvem, des d’una redona a l’altra i la pròpia, si ho 
entenc bé, que és el que està dient vosté, «la instalación del alumbrado en la entrada sur», 
crec que es refereix a la mateixa redona.

Sr. Cantó:
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No, ens referim a tot el trajecte, és a dir, la primera part, doncs no sé si és..., la primera 
eixida de l’autovia, que està a fosques, que agafa la primera redona, que vas cap a..., vas 
cap al Lolo o cap a Alcoi, això també és una gola de llop que està fosca, baixant fins a la 
redona diguem del Molinar, i després ja des d’eixa seria més de seguretat del trànsit, i del 
Molinar fins a la gasolinera i ací sí que seria més de prestància a l’entrada d’Alcoi.

Sr. Jordi Martínez:
Bé, per descomptat acceptem el prec, ho traslladarem al Ministeri i en tenir comunicació li ho 
traslladarem. 

Sr. Cantó:
Moltes gràcies. 

5.21. GM PARTIDO POPULAR - PREGUNTES I PREC SOBRE EL SEGUIMENT I 
CONTROL DEL PLA ESTRATÈGIC D’ALCOI 2019-2025

Llig les preguntes/prec el Sr. Ruiz, portaveu del Grup Municipal del Partido Popular.

«L’Ajuntament d’Alcoi va aprovar la passada legislatura el Pla Estratègic d’Alcoi 2019-2025. 
Després de quatre anys de treball, i amb el vist i plau del Consell Econòmic i Social, aquest 
document planteja diferents línies per avançar en un model de desenvolupament intel·ligent, 
sostenible i integrador. L’aplicació de les mesures reflectides al pla, dividides en 7 eixos de 
treball, representen una inversió de 47.680.243 euros.

La transformació de la ciutat que persegueix el pla compta amb un sistema d’indicadors de 
control i seguiment. A banda d’analitzar el grau de realització dels objectius, aquest sistema 
aspira a detectar desviacions i problemes, així com comparar la posició d’Alcoi respecte 
d’altres municipis de l’entorn. Sense una correcta avaluació, difícilment la ciutat podrà 
acomplir la seua estratègia de creixement. 

Al respecte formulem les següents,

PREGUNTES

 Han començat a recopilar-se les dades dels diferents indicadors?

 Qui és l’òrgan responsable de la recopilació i processament de les dades?»

Sr. Alcalde:
A la primera pregunta, sí, s’ha començat ja a arreplegar les dades i quant a l’òrgan 
responsable, doncs el govern de l’Ajuntament d’Alcoi.

Sr. Ruiz:
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Entenc que cadascun dels departaments.

Sr. Alcalde:
Sí, sí.   

Sr. Ruiz: «Aleshores, formulem el següent,
PREC

 Que el Govern cree un òrgan de seguiment per a avaluar i analitzar l’execució del Pla 
Estratègic o que, en el seu defecte, assigne eixa funció al Consell Econòmic i Social 
d’Alcoi.

 Que l’Ajuntament d’Alcoi habilite al seu web o en genere un de nou per tal de fer 
públiques les dades corresponents a eixos indicadors de control i seguiment del Pla 
Estratègic d’Alcoi.»

Sr. Alcalde:
Bé, el primer prec s’accepta perquè no l’hem d’assignar, és un iniciativa que naix de la 
creació, de l’elaboració d’este pla estratègic del mateix Consell Econòmic i Social i és l’òrgan 
al qual és dona compte i el que fa el seguiment i control del compliment de tots els objectius; 
i, per tant, de l'anàlisi de tots els indicadors que inclou eixe pla estratègic. Eixe òrgan està, 
no cal crear res nou, l’òrgan al qual li pertoca assumir eixa funció és el Consell Econòmic i 
Social d’Alcoi. I quant a la publicació de les dades, també s’accepta perquè està previst, 
però només això. Dins del projecte Smart City estem elaborant molt més indicadors de totes 
les àrees de la ciutat, a banda dels concrets que formen part del pla estratègic de la ciutat, 
que tots estaran en el web de l’Ajuntament perquè siguen públics. De fet, ja hi ha molts en la 
pàgina web d’Smart City i ja disposem de molts indicadors, però estem fent una tasca per a 
ampliar els que actualment tenim i incloure també el del pla estratègic. 

Sr. Ruiz:
Li agraïsc l’acceptació dels precs, la menció al Consell Econòmic i Social era perquè ha 
estat l’òrgan que ho ha estat treballant. Però revisant el pla, sí que fixa la necessitat de 
control, de control, de seguiment, però no fixava l’òrgan. Per això ho deixem molt obert 
perquè tampoc no tinguérem la necessitat de crear res, és a dir, si és el Consell Econòmic i 
Social o qualsevol altre òrgan que poguera arribar d’acord amb la Corporació, doncs poder 
fer-ho. Gràcies.

Durante el desarrollo de este punto del orden del día se ausenta del Salón de Plenos la Sra. 
Interventora.
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5.22. GM PARTIDO POPULAR – PREGUNTAS Y RUEGO SOBRE EL PLAN PARA LOS 
POLÍGONOS INDUSTRIALES

Lee las preguntas-ruego la Sra. Lirio María García, concejal del Grupo Municipal del Partido 
Popular.

«El plan de mejora de polígonos industriales ha generado un baile de cifras que dificulta la 
labor de control y seguimiento a los grupos de la oposición. El Gobierno anunció el 25 de 
febrero una inversión de 2,1 millones de euros en las 5 áreas. Las memorias técnicas de 
Mejora, Modernización y Dotación de Infraestructuras, etc. planifican 25 intervenciones 
valoradas en un coste total de 1.438.652 euros. Sin embargo, en la última comisión de 
Dinamización Económica el Gobierno informó de que la inversión en este plan iba a ser de 
900.000 euros.

El continuo movimiento de cifras se ha producido también, dentro del mismo plan, en la 
subvención aportada por el IVACE. En febrero el Gobierno anunció una petición de 950.000 
euros. En abril, tras conocer la resolución del IVACE, fijó la cuantía de la ayuda en 565.000 
euros. Sin embargo, en la comisión de Dinamización Económica el Gobierno manifestó que 
la subvención para la mejora de los polígonos industriales ascendía a 445.000 euros.

Ante el continuo baile de importes, que provoca serias dificultades para definir la ejecución 
real del plan de mejora, su presupuesto y su coste real, formulo las siguientes 

PREGUNTAS

 Primera, ¿a qué responden los diferentes importes anunciados por el Gobierno en un 
plazo de apenas seis meses?»

Sr. Alcalde:
Primer que res, una de les pitjors coses que faig en esta vida es ballar i no balle 
públicament, novament i en xifres mai. Quant als diferents imports, doncs quan un té un 
projecte, primerament planifica les obres que vol fer i, per tant, té una previsió de les 
actuacions. Una vegada que va avant, eixos projectes es concreten en unes memòries que 
defineixen i concreten en la quantia econòmica assignada a cada un dels projectes i, per 
tant, pot variar respecte de la previsió anterior. Una vegada que ja tens la memòria, es fa el 
projecte d'execució i pot tornar a variar una vegada que ja..., diguem-ne, es detalla 
l’execució d’eixe projecte i pot tornar a variar l’import. Una vegada que tenim el projecte 
d’execució, es licita i les empreses que s’hi presenten plantegen les seues ofertes 
econòmiques i, per tant, pot, --i passa--, variar l’import que hi ha previst. Fins i tot, durant 
l’execució pot sorgir qualsevol qüestió respecte d’eixe projecte ja adjudicat i tornar a canviar 
eixa quantitat; per tant no hi ha ball, el que hi ha és el procés normal i lògic d’execució de 
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qualsevol iniciativa que està planificada, pensada i que en el seu desenvolupament, doncs, 
va ajustant-se a la realitat. 

Sra. Lirio María García: «Vale, entonces, la segunda pregunta, ¿por qué anunció el 
Gobierno una inversión de 2,1 millones de euros cuando las memorias reflejaban un importe 
de 1,4 millones?, es ese cambio continuo que acaba de reflejar.»

Sr. Alcalde:
No és un canvi continu de la inversió que va a fer-se en 2020, està en uns 2.100.000 euros, 
perdó, 2019, ací sí que he ballat. En 2019 la previsió era d’uns 2.100.000 euros, que és la 
que vam anunciar al mes de febrer. El que passa és que les sol·licituds que vam presentar a 
l’IVACE, el seu import era aproximadament d’1 milió i mig d’euros, perquè en les bases de la 
convocatòria de l’IVACE només es podien presentar projectes que s’iniciaren a partir de la 
presentació de la sol·licitud de subvenció. Per tant, hi ha projectes i actuacions en els 
polígons industrials que havien començat abans d’eixe termini de presentació de les 
sol·licituds i, per tant, no estan dins de la sol·licitud de l’IVACE, però s’han executat. I pose, 
per exemple, el cunetó, la segona fase del cunetó del polígon Santiago Payà. 

Sra. Lirio María García: «La tercera entonces, ¿cuál es el importe definitivo de la 
subvención concedida al Ayuntamiento de Alcoy para la Modernización de los Polígonos 
Industriales: 565.000 o 445.000 euros?»

Sr. Alcalde:
L’import final per a la rehabilitació i millora dels polígons industrials ascendeix a 565.000 
euros, dels quals corresponen 92.000 euros... 400, al polígon Cotes Altes; 112.748 al 
polígon del Castellar; 120.000 al Santiago Payà; 120.000 a Cotes Baixes; i 120.000 euros al 
polígon de la Beniata. 

Sra. Lirio María García: «Bueno, no está en la pregunta, pero realmente una pregunta 
hecha en comisión se nos hablaba de que el coste final era de 900.000 euros, y la parte de 
subvención recibida por el IVACE eran 445.000.» 

Sr. Alcalde:
Sí, el que se li va informar en comissió eren totes les actuacions que anaven, que estaven 
pendents de fer, que és eixa inversió de 901.000 euros, amb una subvenció de 445.000 
euros, que és les que estem executant en estos moments. I la quantitat a la qual jo faig 
referència inclou les que ja s’havien fet abans, fins i tot abans d’iniciar aquesta legislatura i 
que entren dins de la subvenció de l’IVACE.

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13067431751770437763 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web 
http://www.alcoi.org

Sra. Lirio María García:
Vale, la verdad, fácil no está de entender, las cosas como son. 

Sra. Lirio María García: «De los 25 proyectos recogidos en las memorias de los cinco 
polígonos, ¿entonces van a ejecutarse todos con estar reducciones?»

Sr. Alcalde:
Todos, todos 

Sra. Lirio María García: 
¿Si, todos, absolutamente?

Sr. Alcalde:
Si.

Sra. Lirio María García: «¿Y cómo van a costearse 25 proyectos valorados en 1.400.000 y 
ahora la financiación de 900.000?»

Sr. Alcalde:
Doncs, perquè a banda del finançament de l’IVACE està l’aportació municipal.

Sra. Lirio María García:
Si, si, con ello contamos, evidentemente, la aportación municipal, en ese sentido era 
también de 400.000 euros, o sea, sumaban 900.000, todo ello...

Sr. Alcalde:
Si, però la part que faltava per a fer... Ací, per exemple, falta uns dels projectes que s’ha 
inclòs en la subvenció de l’IVACE, que ja estava executada i que complim el requisit que 
s’havia iniciat amb posterioritat a la sol·licitud de la subvenció. És, per exemple, la redona 
sud d’accés a Alcoi, que té un cost de 558.000 euros de licitació, que no d’adjudicació, i que 
disposa d’una subvenció de 120.000 euros. 

Sra. Lirio María García:
Bueno.

Sr. Alcalde:
Si li suma als 900.000 euros els 500 i escaig mils d’euros de la redona de l’accés sud, suma 
el 1.438.652 euros.
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Sra. Lirio María García: «Bueno, la siguiente pregunta es…, yo realmente todavía no lo 
acabo de tener claro. Tendré que leer varias veces el acta de este Pleno porque 
continuamente se está cambiando de importe.¿Entiendo que es por falta de previsión? 

Sr. Alcalde:
No…

Sra. Lirio María García:
Ya, si, no, es que me lo ha explicado pero yo, realmente, sigo estando muy perdida, 
entonces, vull...

Sr. Alcalde:
Anem a vore. 

Sra. Lirio María García:
[...], si vamos a ver.

Sr. Alcalde:
Anem a fer totes les actuacions previstes...

Sra. Lirio María García:
Si

Sr. Alcalde:
Des de l’any passat.

Sra. Lirio María García:
Vale. Son 25

Sr. Alcalde:
Totes, totes.

Sra. Lirio María García:
Si.

Sr. Alcalde:
Totes les previsions i van a executar-se

Sra. Lirio María García:
Si.
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Sr. Alcalde:
Ara, vosté ho entén i, a més a més, el que vaig a dir-li, vosté ho entén sobradament.

Sra. Lirio María García:
Si.

Sr. Alcalde:
Que, evidentment, un pot fer una previsió quan sol·licita una subvenció, però no sap si eixa 
subvenció..., i més en este cas concret en què la convocatòria de l’IVACE no concretava si 
el percentatge de finançament de les actuacions sol·licitades anava a ser del 80%, del 60%, 
del 50%, del 100%. Aleshores, com que no podíem saber-ho, evidentment, quan ve la 
subvenció, doncs has d’ajustar eixa previsió i el que l’IVACE no ha subvencionat, doncs ho 
fem amb aportació municipal; i de fet, en el mes de juliol, fem una modificació de crèdit per a 
aportar, des de l’Ajuntament d’Alcoi, 300 i escaig mils d’euros, si no recorde malament, per a 
poder executar totes les obres de l’IVACE. Això és falta de previsió? Bé, és impossible 
saber, quan faig una sol·licitud d’una subvenció, si em vindrà aprovada, denegada, al 100%, 
al 50%, al 60%, al 70%, no puc saber-ho. Si això és una falta de previsió, per a mi, no, no sé 
si per a vosté o el seu grup considera que és una falta de previsió. És més, ja li dic que som 
tan mal previsors que la subvenció final de l’IVACE no serà de 565.000 euros, serà molt 
superior. Tan mal previsors que som que al final anem a tindre molta més subvenció de la 
que tenim en estos moments prevista, perquè ja m’ha comunicat el conseller que, com va 
passar l’any passat i com va passar l’any anterior, a final d’any, com que l’important ací es 
que si hi ha, no sé molts milions d’euros destinats a polígons, que no es perden eixos diners, 
a final d’any, si hi ha renúncies per part de l’Ajuntaments, que ja s’han produït, si hi ha falta 
d’execució per part d’altres ajuntaments, que no del nostre, que ja ha passat, tot eixe 
sobrant es reassignarà i augmentaran el finançament de les actuacions als polígons 
industrials. Si vosté creu que planificar i executar totes les obres és una falta de previsió, jo li 
dic que no; si vosté creu que si jo pense destinar a una actuació 100.000 euros i una 
empresa fa una oferta i la fa per 80.000, és una falta de previsió, jo li dic que és una qüestió 
d’eficiència econòmica. Evidentment, si una obra val, preveiem que val 100.000 euros 
perquè la memòria tècnica diu que val 100.000 euros, i ve una empresa i fa una oferta i fa 
una baixa i la fa de 80.000 euros, però l’actuació es fa, jo crec que ni és falta de previsió ni 
és res, és el funcionament normal de qualsevol administració a l’hora d’executar unes obres.

Sra. Lirio María García:
A ver, conozco de sobra el...

Sr. Alcalde:
Formule, formule el prec.
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Sra. Lirio María García:
Muy bien.

Sra. Lirio María García: «RUEGO

 Que el Gobierno dé la importancia que debe a la creación y mantenimiento de las 
empresas, priorizando sus actuaciones al apoyo del sector empresarial como 
generador de riqueza. Conozco de sobra como funcionan las resoluciones con el 
IVACE...»

Sr. Alcalde:
Formule el prec, li conteste jo i després parla.

Sra. Lirio María García:
Vale.

Sr. Alcalde:
De veritat em formula este prec?

Sra. Lirio María García:
Si

Sr. Alcalde:
En estos últims anys s’ha invertit en polígons industrials el que no s’ha invertit en els 11 anys 
del Partit Popular, i vosté ho sap, és que ho sap perfectament, per això m’ha estranyat tant 
que este punt...

Sra. Lirio María García:
Ahora, ahora, es cuando...

Sr. Alcalde:
La intervenció l’ha feta vosté. 

Sra. Lirio María García:
Si, pues...

Sr. Alcalde:
Perquè vosté ho ha viscut i ho ha patit, ha patit vosté com a representant d’una entitat 
empresarial que és que els governe el Partit Popular a la Generalitat Valenciana i a 
l’Ajuntament d’Alcoi.
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Sra. Lirio María García:
Ahora matizaré. 

Sr. Alcalde:
I ara, i ara venim, estem quatre anys governant en esta ciutat en què la Generalitat 
Valenciana dóna l’esquena a tots els municipis i a tots els empresaris i tenim un govern 
liderat per Ximo Puig, un govern, a més, en el..., del Botànic 1, en este cas, que comença a 
creure en el nostre teixit empresarial i comença a apostar pel nostre teixit empresarial i trau 
esta línia d’ajudes per a millorar tots els polígons de la ciutat i vam invertir en la primera 
convocatòria més de 2.000.000 d’euros i en esta anem a invertir 2.000.000 d’euros més, i 
vosté em demana que «le de la importancia que merece el sector». És exactament el que 
estem fent.

Sra. Lirio María García:
De acuerdo, si, lo pido y lo reitero y explico porque. Sigo pensando que aquí han habido 
muchos anuncios por parte del gobierno que han mareado mucho y sigo pensando que hay 
baile de números y sigo sin entenderlo, pero bueno, concretando. Yo no, personalmente no 
doy crédito como algo tan importante como es la mejora y modernización de nuestros 
polígonos, que para el gobierno debería ser vital, no lo está siendo, y digo porque: en los 
casi nueve años que llevan de gobierno no han creado ni un solo metro de suelo industrial, 
ha esta convocatoria, por ejemplo, del IVACE, llegamos tarde, si, a la convocatoria se llego 
tarde, en el Pleno del 25 de febrero, el Alcalde dijo que se pidió a tiempo, que la pasaba por 
Pleno, para un requisito que pedía el IVACE, sin embargo luego en la comisión de 11 de 
marzo, el concejal Gomicia, reconoce que se pidió fuera de plazo, incluso se echa de alguna 
manera la culpa, da igual, al final esto, fuere como fuere, lo que es evidente es que hay un 
desinterés y que realmente el gobierno no se está tomando en serio un tema tan importante, 
en nueve años, repito, no se ha creado ni un solo metro de suelo industrial, al contrario, se 
han puesto trabas a un proyecto como el de Alcoy-Innova, con el gobierno del PP, como 
usted ha mencionado, se crearon 117.000 m² en el Castellar y se invirtió en mejoras y 
mantenimiento de polígonos, igual que están haciendo ustedes desde el 2017, eso también 
lo hemos hecho en el Partido Popular. Por tanto, reitero mi ruego y solicito que Alcoy, que el 
gobierno de Alcoy se crea que Alcoy tiene que ser una ciudad industrial si o si, y por tanto  
haga todo lo que esté en su poder para conseguirlo. 

Sr. Alcalde:
Primerament, repasse les dates de quan es va fer el polígon del Castellar i quan es trasllada 
el Serpis, que es la impulsora del polígon Castellar, quan s’inicia, per vore qui va impulsar 
eixe polígon industrial i qui no. I una altra, vosté ho sap de nou perfectament, vosté sap què 
passa quan es presenta una subvenció fora de termini? Sap què passa? Que es denega, 
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però es denega, a més, que cap administració pot admetre una sol·licitud de subvenció fora 
de termini. No vull entrar en el debat una altra vegada com ha passat en l’1,5 cultural. Això 
és molt fàcil, s’ha presenta o no s’ha presentat, s’ha presentat o no s’ha presentat. Per tant, 
tenim les resolucions de l’IVACE, això vol dir que el treball s’ha fet i s’ha presentat en temps 
i forma; perquè, si no, totes eixes subvencions estarien denegades, els 565.000 euros no els 
tindríem, és tan fàcil com això. I de serietat, tota, tota perquè estem invertint a millorar tots 
els polígons industrials, perquè no només hem..., anem a invertir en els últims 5 anys, en 
total, més de 4 milions i mig d’euros en la millora i modernització dels polígons industrials, 
els quals vam aconseguir gràcies a la gestió que va fer este govern i que fórem la primera 
ciutat que tinguera el desplegament de fibra òptica en tota la ciutat i en tots els polígons 
industrials. És que hem treballat perquè un projecte industrial i tecnològic tan important com 
AITEX, continuara a la nostra ciutat i a principi de l’any que ve començaran les obres. És 
que estem treballant perquè en el Pla General Estructural, que s’aprovarà en els propers 
mesos, estiga eixa ampliació de fins a 1.000.000 de m2 de sòl industrial, real, possible, 
sostenible, respectuós i per consens. Això és treballar pel sòl industrial i pel futur industrial 
d’esta ciutat. I, mire, Sra. García, el Partit Popular no va a donar-nos lliçons de pràcticament 
res, però de sòl industrial menys encara.   

5.23. GM Compromís – Moció finançament just

El Grup Municipal de Compromís Alcoi ha presentat la següent moció.

«El 6 d’octubre de 2015, les Corts Valencianes van aprovar per unanimitat una proposta de 
resolució en la qual, en el primer punt es pregava al Consell a instar el govern central a 
reformar de manera immediata el sistema de finançament amb efectes d’1 de gener de 2014 
amb l’objectiu de garantir que els valencians i les valencianes pogueren disposar d’uns 
serveis públics fonamentals (sanitat, educació i protecció social) de qualitat, com també 
l’exercici de les competències pròpies que té atribuïdes la Generalitat (ocupació, habitatge, 
medi ambient, infraestructures, cultura, promoció econòmica entre d’altres). Així mateix, es 
reclamava el reconeixement del dèficit acumulat xifrat en aquell moment en —almenys— 
12.433 milions d’euros i l’execució d’inversions estatals equiparables al pes poblacional del 
territori valencià.

Aquest acord unànime de les Corts també va obtindré el suport de les entitats més 
representatives de la societat civil així com de les organitzacions i representants dels 
treballadors i les treballadores, l’empresariat valencià i les universitats o centenars 
d’Ajuntaments valencians. El 18 de novembre de 2017 milers de persones van recórrer el 
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centre de la ciutat de València en una manifestació històrica convocada per la Plataforma 
per un Finançament Just. 

Malauradament, a dia de hui el govern central encara no ha procedit a la reforma del 
sistema de finançament caducat des de 2014, ni ha propiciat un acord per al reconeixement 
dels més de 20.000 milions d’euros que l’Estat deu als valencians i valencianes a causa de 
l’infra-finançament acumulat. El problema de fons, la falta d’un finançament just que 
garantisca la igualtat de tota la ciutadania de l’Estat, es veu ara agreujat per la decisió 
incomprensible del govern central de retindre recursos de Comunitats Autònomes 
corresponents a l'actual model pel que fa tant a l’actualització dels lliuraments a compte a la 
recaptació real com els fons provinents de la recaptació de l’IVA de la mensualitat de 
desembre 2017. Este fet afecta com és lògic els serveis públics del nostre municipi.

Creiem fonamental que, donant compliment al mandat legal, el govern central convoque el 
Consell de Política Fiscal i Financera, articule els mecanismes que possibiliten la 
transferència dels recursos retinguts a les Comunitats Autònomes, dins d’un marc de lleialtat 
institucional, i establisca les bases per a solucionar la problemàtica de fons de 
l’infrafinançament valencià i el deute que manté l’Estat amb la Generalitat.

Ara, amb la finalitat de mantindre viu l’esperit d’aquell impuls, el ple l’Ajuntament d’Alcoi 
proposa l’acord de les mesures següents que ajuden a promoure una major conscienciació 
entre la ciutadania de la necessària i urgent revisió del sistema de finançament que permeta 
a les valencianes i als valencians l’exercici de les seues competències i un major benestar 
social.

ACORDS

1. Instar el Govern Central a convocar amb caràcter d’urgència el Consell de Política Fiscal i 
Financera per tal de buscar solucions col·legiades als problemes de finançament de les 
Comunitats Autònomes i municipis i garantir la suficiència financera de les institucions 
valencianes.

2. Instar el Govern Central a articular de manera immediata els mecanismes necessaris per 
a transferir a les Comunitats Autònomes els recursos retinguts pel Ministeri d’Hisenda.

3. Instar el Govern Central a avançar en la necessària reforma del sistema de finançament i 
en el reconeixement del deute que manté l’Estat amb els valencians i valencianes, a causa 
de l’infrafinançament acumulat.»
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El Sr. Ivorra, portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi llig els punts d’acord de la moció 
presentada.

Sr. Abad:
Gracias. Desde VOX abogamos por transformar el estado autonómico en un estado de 
derecho unitario que promueva la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y las 
divisiones, un solo gobierno y un solo parlamento para toda España, las autonomías son el 
enemigo de las libertades de los españoles, enemigo de la igualdad de los ciudadanos en 
todo el territorio nacional, enemigo de la prosperidad y la pluralidad de España además de 
un sistema ruinoso. El control del gasto no seria necesario si tuviéramos menos 
administraciones y únicamente se destinara el dinero a gastos estrictamente necesarios, no 
son los territorios ni las instituciones quienes pagan impuestos sino los ciudadanos, solo 
ellos pueden considerar proporcionado o no lo que pagan en función de los servicios que 
reciben y desde luego, el mantenimiento de los chiringuitos del izquierdismo son un ataque 
directo a los derechos que todos tenemos a recibir un trato justo por parte de quienes 
manejan el dinero que salen de nuestros bolsillos. Gracias.

Sra. Obiol:
Bé, nosaltres aprovarem --estic fent un espòiler--, però aprovarem la moció. De fet, dades 
del mateix conseller Vicent Soler, que ha vingut ací en nombroses ocasions, ens dius que 
només disposem de 247 euros per habitant, per finançar polítiques que no siguen sanitat, 
educació i serveis socials, mentre que de mitjana, les altres comunitats autònomes, 
disposen de 654 euros. Recordeu que la mitjana va a la baixa, o siga que hi ha gent que en 
té moltíssim més que nosaltres. Aquesta manca de finançament ha obert, es cert, un front 
comú entre la societat civil amb l’actual govern del Botànic, l’anterior i l’actual, en la defensa 
d’un nou marc de finançament i és important parlar de la societat civil, perquè realment 
prové d’anys de lluita de societat, de la societat civil i dels experts, un front que avui en dia 
encara no han obtingut resultats positius, és al contrari. I molt probablement ara es 
barallareu, Partit Popular i Partit Socialista, en qui ho ha fet pitjor, però la cosa és que ni 
anys de comptabilitat creativa, com diu Manolo Alcaraz, per part del PP, han fet tant de mal 
com l’infrafinançament que patim, i la corrupció ha fet tant mal com el deute històric que 
patim, per al Conseller Vicent Soler. A més, estaves tu, estava el senyor Alcalde quan ho va 
dir, que compartíem taula en aquell moment, i ens ha fet més pobres que la resta d’habitants 
de l’estat, de l’estat espanyol i, per tant, no podem implementar serveis públics fonamentals i 
altres polítiques necessàries per al desenvolupament econòmic i social del país. Ara bé, com 
deia, sempre estem igual, constantment veiem com el Partit Socialista i PP canvien de 
reivindicacions en arribar a Madrid. Abans he dit que nosaltres reivindiquem ser subjectes de 
decisió si hi ha eixe problema, que esperem..., o estem farts de ser objectes de les decisions 
que prenen altres, per nosaltres, i això passa, quan arriben a Madrid. De fet, el mateix Pedro 
Sánchez ha dit, que bé..., que hi ha 4 anys, que si guanyen tindran 4 anys per decidir aquest 
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finançament, ho va dir a València, al costat de Ximo Puig; Ximo Puig més reivindicatiu que 
Pedro Sánchez, sempre estem igual. Vox ho ha caricaturitzat, però el resultat és el mateix, 
s’està decidint per nosaltres i hauríem de prendre la iniciativa i hauríem de reivindicar i fer 
més força per a aprovar o per a aconseguir aquest finançament. Nosaltres aprovarem 
l’esmena i l’aprovarem en consciència. Esperem que el partit, el Partit Popular i PSOE 
deixen de costat l’habitual dissonància que tenen entre discursos i pràctiques i per aquesta, 
per aquesta ocasió, paraules i fets vagen de la mà. 

Sr. Santiago:
Gràcies de nou. Des de Podem estem convençudes que les valencianes i els valencians no 
podem esperar més per un finançament just, no s’entén que sent una de les regions més 
pobres  hàgem d’aportar a la resta de l’estat, patim un infrafinançament que el podríem 
quantificar en uns 2.000.000 d’euros anuals, la qual cosa, com bé s’ha dit, per activa i per 
passiva, afecta directament, per exemple, l’educació o al sanitat pública i fa que siguem 
l’autonomia de l’estat més endeutada. No podem ajornar més l’infrafinançament i al mateix 
temps és incomprensible que els socialistes del País Valencià reben, entre aplaudiment i 
somriures, aquesta desfeta. Estic convençut que el president Ximo Puig no dorm tranquil per 
les nits quan Pedro Sánchez ve al País Valencià, amb seguretat, perquè ara Sánchez ens 
ha fet un «donde dije digo, digo Diego», és a dir, el sistema de finançament del País 
Valencià s’havia de fer en un any, després, ara diu que s’ha de’analitzar, fer al llarg de 4 
anys de legislatura. Ens preocupa, nova campanya, velles promeses, i de promeses no es 
finança ni la sanitat, ni la educació, ni la creació de nous llocs de treball, per exemple. Per 
tant, i per acabar, des de Podem esperem que després del 10N podrem exportar el model 
del Botànic a Madrid, és a dir, que alguns, crec que no van entendre bé les meues 
declaracions, un govern de coalició, plural i de progrés i que retorne als valencians i 
valencianes el que ens mereixem. Gràcies.

Sra. Rosa María García:
Gracias Sr. Alcalde. Bueno, en Ciudadanos siempre hemos defendido la necesidad de una 
reforma urgente del sistema de financiación autonómica, así lo demostramos durante toda la 
legislatura anterior al firmar juntamente con el resto de los grupos las declaraciones 
institucionales de 2017 y de 2018, ademas apoyando proposiciones no de ley y otra 
iniciativas como la que inicia el principio de la moción que presenta el Sr. Ivorra, la del 6 de 
octubre de 2015, y también acudiendo a la manifestación del 18 de noviembre de 2017 y 
participando en la plataforma “Per un finançament just”, además así lo hemos manifestado, 
sin ambigüedades, en decenas de ocasiones, en la Comunidad Valenciana y en cualquier 
punto de España y efectivamente el 6 de octubre de 2015 se celebró en les Cortes un pleno 
exclusivamente dedicado a financiación autonómica impulsado por el Consell, por el 
presidente Ximo Puig, de ese pleno nació la resolución 22/9ª firmada por todos los partidos 
que configuraban les Corts Valencianes de la 9ª legislatura y esta fue la primera de una 
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serie de declaraciones institucionales y de resoluciones que vendrían después, “Tots a una 
veu” se llamó la campaña de la la Generalitat para ganar visibilidad en Madrid y reclamar 
financiación autonómica, pero no, se ve que la “veu”, llegó afónica como la del regidor 
Miquel Joan, hoy, porque la situación económica en la que nos encontramos en la 
Comunidad Valenciana es claramente asfixiante, la deuda continua desbocada y 
aumentando por culpa de unos presupuestos irresponsables y camicaces, unos 
presupuestos que el grupo Ciudadanos enmendó a la totalidad en 2018 por ficticios, por si 
fuera poco, este miércoles en les Corts, donde se esta tratando este mismo asunto, se ha 
caído la posibilidad de hacer una resolución conjunta de todos los grupos que no va a salir 
adelante por la auto-enmienda de los Socialistas, Podemos y Compromís, que han 
cambiado los puntos de acuerdo por otros en los que piden que la Comunidad Valenciana 
tenga  un tratamiento especial, una especie de cupo Vasco, algo muy poco solidario, muy 
poco justo, y que demuestra el poco sentido de país que tienen, claro que hay una diferencia 
de trato a la baja  a nuestra comunidad, y en otras, claro que es una injusticia, pero 
Ciudadanos nunca va a apoyar que hayan diferencias entre comunidades y eso es una 
asignatura que arrastramos suspendida desde siempre, porque al final todo se reduce a la 
inmovilidad de un bipartidismo, PP-PSOE, PSOE-PP, al frente del gobierno central que no 
quiere que se modifique el estatus quo preestablecido. Yo quiero reconocer aquí la valentía 
personal, que no de Compromís, del Sr. Ivorra, que mantiene su moción con los puntos que 
se acordaron en un principio, en contra de lo que su partido, a petición del PSPV y con la 
necesaria avenencia de Podemos, han firmado, por ese motivo el grupo Ciudadanos va a 
dar su voto a favor de esta moción, a esta y no a la que en realidad quieren y ocultan en los 
ayuntamientos los grupos que conforman el Botánic, porque lo cierto es lo que hoy se podría 
aprobar aquí es papel mojado cuando en Valencia se está debatiendo otra propuesta muy 
diferente a la que nos llega, es muy frustrante, pero la frustración nunca debe convertirse en 
resignación, así que haré como que esta moción es concluyente y les diré que únicamente, 
de los tres puntos de la que consta su propuesta, Sr. Ivorra, matizaría una  frase del punto 
número 3 y es la que dice: “Avanzar en la necesaria reforma del sistema de financiamiento”, 
avanzar, muy curioso, porque antes de que sus grupos, el suyo y el de Podemos, formaran 
parte del Consell, ustedes decían “exigir la reforma”, como cambia todo, según el color del 
escaño donde se sientan. Gracias.

Sr. Ruiz:
Moltes gràcies. 6 d’octubre de 2015, unanimitat en les Corts Valencianes per a demanar la 
reforma del sistema de finançament. 11 de setembre de 2019, el PSOE vota en contra d’una 
moció de Compromís, pel finançament autonòmic a la Diputació. Diferències sensibles entre 
dues dates: 2015, suport a les Corts Valencianes del partit que també governava aleshores 
a Madrid. 2019: negativa a la Diputació del partit que actualment governa en funcions a 
Madrid, un partit, a la Diputació, presidit pel nostre alcalde. Ara busquem totes les excuses 
possibles, supose que també deu estar darrere el Partit Popular. Però aquesta és la realitat, 
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una realitat, per cert, molt semblant a la que el Sr. Alcalde utilitza en altre qüestions, com per 
exemple el tren Alcoi-Xàtiva-València, molta reivindicació quan governen altres i silenci total 
davant els superiors quan el seu partit arriba a les institucions. També és qüestionable l’ús 
partidista que el govern en funcions d’Espanya està fent dels recursos que li corresponen a 
les comunitats autònomes  actualment: primerament, bloqueja el finançament per a 
pressionar una possible investidura i després anuncia el desbloqueig abans de les eleccions. 
On ho anuncien? En el Consell de Política Fiscal i Financera? No, en un míting del PSOE  a 
València. En fi, poc més és pot dir respecte de l’actitut de Pedro Sánchez. Només diré una 
frase: «Pedro Sánchez ya tuvo su tiempo, necesitamos un proyecto ganador». No és una 
frase meua, ni de un dirigent del Partit Popular, és una frase pronunciada l’any 2017 pel 
senyor alcalde, Antonio Francés. Moltes gràcies.

Sra. Moltó:
Bon dia a tots. I bé, crec que començaré primerament pel final, per a parlar dels punts 
d’acord. Jo crec que en esta moció el que falta és un poc situar-vos en quin moment ens 
trobem, perquè es parla d’instar el govern central, quan tots sabem que estem amb un 
govern en funcions. Per exemple, en el primer punt es parla d’«Este és el govern central que 
convoca un Consell de Política Fiscal i Financera». Un govern en funcions no pot convocar 
un Consell de Política Fiscal i Financera, simplement, no és perquè ho diga el govern, sinó 
perquè ho diu l’Advocacia de l’Estat. El segon punt ens parla d’articular de manera 
immediata els mecanismes necessaris per a transferir a les comunitats autònomes els 
recursos del Ministeri d’Hisenda. Bé, açò ja ha passat. De fet, hui, si han sentit el noticiari, 
deuen haver sentit que van arribar a la Comunitat Valenciana uns 850.000.000 milions 
d’euros, que vindran del fons del FLA i també de l’actualització dels fons per a les 
comunitats autònomes, que vindran abans del 10 de novembre. Que sí, ho va anunciar el Sr. 
Pedro Sánchez en el míting, però és que també el Sr. Ximo Puig ja s’havia reunit amb la 
ministra Montero i ja havien arribat a este acord, Sr. Ruiz, pel que estava comentant. I l’últim 
punt, jo crec que és un punt amb el qual podríem estar tots d’acord, que és, al final, treballar 
per eixe sistema de finançament que el Sr. Sánchez ja ha anunciat que va a treballar i que, 
evidentment, haurà de treballar el futur govern de la nació, no un govern en funcions com el 
que tenim ara. Però per què deia: «situem-nos en quin moment estem»? Doncs perquè, com 
molt bé diu la moció, el sistema de finançament està caducat des de l’any 2014, el govern 
del Partit Popular mai no va iniciar els treballs de reforma del sistema, va ser el Partit 
Socialista, per exemple, el que va donar els primers passos encaminats, pel que deia, 
també, la companya de Guanyar, «paraules i fets, que van de la mà». Quins són eixos fets o 
que és el que va a fer el Partit Socialista? Doncs, mire, en els pressupostos generals de 
l’estat del 2019, els recursos de les comunitats autònomes ascendien a 110.570.000.000 
milion d’euros, 6.486.000.000 milions més que l’any anterior, i el de les corporacions locals a 
19.329.000.000 d’euros, un 7,6% més que en l’any 2018. Però per la seua part, en aquests 
pressupostos, a més es destinaven en inversions a la Generalitat Valenciana, 1.190.000.000 
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milions d’euros, la qual cosa representava un augment del 9,8% del total, xifra que ja 
reconeixia el pes poblacional de la nostra comunitat i la seua participació en el PIB estatal, 
una cosa que no ocorria des de feia 15 anys. Jo crec que el Sr. Puig no és que haja pogut 
dormir tranquil quan va vindre Pedro Sánchez, deu haver roncat. Per tant, pense que eren 
uns bons comptes per a la Comunitat Valenciana. Eixe rebuig d’eixos pressupostos, per tant, 
que és el que ha impossibilitat? Han impossibilitat que tinguem a la nostra comunitat..., 
estem parlant d’un bloqueig d’una gran quantitat de milions d’euros, i no solament això, sinó 
que ja podria haver-se començat eixa reforma del sistema de finançament de les comunitats 
autònomes, cosa que no es pot fer perquè estem en un govern en funcions i poder haver 
desbloquejat la situació en què ens trobem. En la següent intervenció continuaré. 

Sr. Ivorra:
Gràcies, novament, Sr. Alcalde. Tenia preparada una intervenció, però com que hui ens hem 
alçat amb la notícia que..., com bé deia la Sra. Vanessa Moltó, que el govern central havia 
articulat la manera de desbloquejar eixos diners, podem estar molt contents, inicialment, 
d’esta situació, perquè tornem a tindre recursos per a no bloquejar la Generalitat Valenciana. 
Però això no deixa que hàgem de dir que els valencians estem infrafinançats, estem mal 
finançats i realment estem patint eixes situacions dolentes. Quan el Partit Socialista marca, 
la regidora diu en quin temps, ens fa igual el temps, el temps és que el govern de l’Estat 
espanyol faça el que ha de fer. Eixa és la necessitat que tenim i hem d’exigir-li al govern, 
siga el que siga, siga del Partit Socialista, siga del Partit Popular, siga un govern del 
Botànic..., a Madrid.., m’és igual. Hem d’exigir el que necessitem els valencians. M’agradaria 
interpel·lar el Sr. Abad quan deia que eliminar les autonomies era la seua força, que era 
l’enemic de la llibertat, l’enemic de la pluralitat, i vull recordar-li que si fa això està incomplint 
la Constitució. Vostés com a garants de la Constitució defén..., diuen que són els grans 
defensors, però si fa això està incomplint la Constitució. Simplement li diria que quan 
aconseguisca tornar a governar el seu partit, a Espanya, a l’Estat espanyol, que intente fer-
ho, però que pense que això és, ara per ara una il·legalitat, i el que acaba vosté de votar 
abans. Vosté ha votat abans de millorar les infraestructures de la sanitat, recorde que amb el 
seu vot està exigint que el govern de Madrid, el govern central, ens done els diners 
necessaris per a poder fer eixes infraestructures, que ens done els diners necessaris per a 
fer eixes infraestructures d’educació, que el govern central ens done eixos diners necessaris 
per al benestar social que ara mateix els valencians no tenim. I com bé comentava la 
portaveu de Guanyar, altres comunitats de l’estat espanyol sí que tenen, sí que 
aconsegueixen eixos diners, mentre nosaltres estem patint eixa necessitat i, aleshores, el 
que exigim és que se’ns done el que és nostre i que si tots els espanyols som iguals, 
aleshores que ens donen el que ens han retingut, retallat, al llarg d’un període històric 
important, i pense que el partit que vosté representa hauria de defensar també els interessos 
dels valencians, dels alcoians, perquè estem ací i el que necessitem és que la gent del 
carrer puga tenir els serveis que es mereixen. Gràcies.
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Sr. Abad:
Muy bien. Gracias por la aclaración que me ha, que me ha aportado por la Constitución, 
pero, insisto, primero acabemos con los chiringuitos de la izquierda, cerremos la estructura 
autonómica  y dimensionemos adecuadamente los impuestos que necesitamos, no la 
utilización partidista y  electoral de los fondos públicos y por todo esto nos oponemos a la 
moción del grupo municipal Compromís. Muchas gracias.

Sra. Obiol:
Bé, nosaltres ja hem dit que l’aprovem, però faré algunes matisacions. Parlava la Sra. Moltó 
que hi havia coses que un govern en funcions no podia fer. Evidentment, desbloquejar fons 
en campanya electoral sí que ho pot fer, afavorir els seus interessos de partit sempre estan 
a punt per a fer-ho. La Sra. Moltó també parlava, de fet, de fet, i donava xifres, reals, però li 
llig un titular d’una nota de premsa del mateix partit, del PSPV-PSOE, del 6 de setembre, 
que diu: «Vicent Soler deixa la seua acta de diputat a les Corts Valencianes per a centrar la 
seua labor en el finançament autonòmic». Molt fàcil no li ho estan posant a Madrid al Sr. 
Soler, que té tot el meu respecte i admiració des de fa molts anys, molt fàcil no ho estan 
fent. Per tant, no defensen el que no és defensable, i és que no nega directament, com ho 
estan fent altres partits, però també indirectament, com ho estan fent PP i PSOE, aquesta 
necessitat històrica és fer-nos més pobres als valencians, és acceptar que ens estan fent 
més pobres a tots i cadascun de nosaltres.

Sr. Santiago:
Gràcies, Alcalde. Molt breu, vull insistir des de Podem que no podem esperar més d’un 
finançament  injust, que és molt important que ens retornen tot el que els valencians i 
valencianes ens mereixem i des de Podem donarem suport a la moció. Gràcies.

Sra. Rosa María García:
Gracias Sr. Alcalde. No incidiré mucho más en lo que se está comentando porque, porque 
pienso sinceramente que lo que vamos a aprobar hoy, siendo muy necesario y siendo algo 
en el que todos estamos o deberíamos estar todos concienciados, porque es una verdad 
empírica que estamos faltos de financiación en la Comunidad Valenciana y que este 
problema se arrastra desde hace mucho tiempo y que ademas creo que es…, queremos un 
consenso de todos, porque queremos sumar, una vez dicho eso, la verdad es que…, lo que 
vamos hoy a aprobar pues, pues no es lo que va a llegar a Madrid, porque es la Comunidad 
de Valencia, queremos instar al Consell i el Consell está pidiendo otra cosa que no es lo que 
vamos a votar hoy aquí, pero bueno. Si me gustaría reflejar en el tiempo que tengo que lo 
del anuncio del desbloqueo de los fondos de Hacienda, es algo que se tiene que comentar, 
vamos que no puedo dejar pasar sin comentarlo, porque si el martes era imposible y ayer 
Pedro Sánchez anuncia que si que puede ser, es que es un peligro constatar que el que 
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llegue o no el dinero que nos hace falta a la Comunidad Valenciana depende de que Pedro 
Sánchez nos lleve una vez más a elecciones o no, que es electoralista. Gracias.

Sr. Ruiz:
Gràcies, Sr. Alcalde. Simplement, vull avançar que el vot del Partit Popular serà favorable a 
la proposta, en este cas, formulada per Compromís. Jo, personalment, fa molt poc que estic 
en esta part del Ple, però he estat durant molts anys a l’altra part, seguint els plenaris, i 
sempre m’ha cridat l’atenció vore la falta de coherència en determinats moments per part de 
tots els partits a l’hora de votar en contra d’una determinada proposta, perquè hi havia gent 
del partit governant a l’administració a la qual se li sol·licitava, i són qüestions que, 
personalment, un se n’eixia d’ací decebut amb els polítics d’un i d’altre signe, i jo crec que 
per responsabilitat el Partit Popular vota a favor d’esta proposta. Però és que el Partit 
Popular, independentment de qui governe --per cert, quan açò arribe a qui haja d’arribar, 
tampoc no sabem qui serà qui governe Espanya--, pense que ha d’estar sempre en el saló 
de plenaris, fora podrà fer el que vulguem, però al saló de plenaris, hem de fer prevaldre 
sempre els interessos dels ciutadans.

Sra. Moltó:
Home, jo crec que vostés estaven comentant-ho abans, al final les mocions, els precs, tot el 
que es vota, el que intentem és que siga viable i que siga possible, i jo crec que per això, ho 
comentava a l’inici de la meua intervenció, abans, que hi ha dos punts..., és que per molt 
que ara votem o ens reivindiquem, és que no són possibles, com és el tema del Consell de 
Política Fiscal, que un govern en funcions..., és que no pot convocar-lo. Aleshores, per molt 
que aprovem esta moció, açò no seria viable. I, després, el segon mecanisme que és el que 
ja els he anunciat,  no és que ho anuncie jo, ho anunciaven este matí els mitjans de 
comunicació. Jo crec que en el que sí que podem estar tots d’acord és que al final és 
necessària una reforma del sistema de finançament. Aleshores és el que jo li proposava al 
Sr. Ivorra, que eliminara els dos punts primers i mantinguera el tercer. Això no comportarà 
que nosaltres votem en contra de la moció, com deia el Sr. Ruiz, nosaltres, com a molt, en 
abstindrem. Però bé, al final es tracta d’intentar fer possibles les mocions i que siguen 
viables les mocions que votem. I sí que m’agradaria contestar al que comentava la Sra. 
Rosa de Ciudadanos. A vore, el tema que comentava del bloqueig i el desbloqueig, també 
és una qüestió de l’Advocacia de l’Estat, mentre un govern està en funcions no pot dur a 
terme una actualització dels fons que anaven a parar a les comunitats autònomes. Per què 
ara sí? Ara sí perquè com que van a convocar-se eleccions, com bé saben el 10 de 
novembre, i abans que acabe l’any, segurament no hi haurà un govern conformat, ara sí 
perquè no queda un altre remei; per poder portar eixes actualitzacions, els únics que poden 
dur-ho a terme és precisament eixe govern en funcions. Per això, ara, ací, si no s’hagueren 
convocat eleccions, no haguérem pogut dur a terme eixes actualitzacions, i no és que ho 
diga jo, ho diu l’Advocacia de l’Estat. Per tant, jo crec que no s’enganya ningú i que, per 
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descomptat, la intenció del Partit Socialista ja l’hem expressada. Crec que, a més, s’ha 
demostrat quines són les intencions del Partit Socialista de precisament reformar este 
sistema de finançament i crec que l’únic i lògic de tot és que hi haja partits que bloquegen 
pressupostos, bons per a la nostra comunitat autònoma i que ara, després de provocar eixe 
bloqueig, ara reivindiquen que es modifique eixe sistema quan han tingut l’oportunitat de fer-
ho o, almenys, fer passos, i no ho han fet. 

Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. Malgrat l’avançament de diners que ens ha fet el govern central en esta 
jugada electoralista del Sr. Pedro Sánchez, Ximo Puig mantindrà les retallades que s’han 
sol·licitat per valor de 35.375.000.000 d’euros. És el que han dit, és el que han dit, és el que 
ens han exigit des del govern central, des del govern central per a donar-nos els diners. 
Aleshores, entenc el que vol dir la Sra. Vanessa Moltó d’instar el govern central a articular 
de manera immediata --el punt dos--, de transferir els fons. Però eixos fons han vingut amb 
una peculiaritat que és la de continuar mantenint les retallades, fet que ens portarà, 
segurament, i jo crec que és una qüestió que és ben sabuda per part de tots que la 
Generalitat, segurament, haurà de prorrogar els pressupostos en 2020 perquè la situació 
econòmica de la Generalitat no és la més adequada per estes qüestions. Aleshores 
entenem que els punts d’acord han de ser els mateixos perquè no estem fent una qüestió al 
govern socialista, al Partit Socialista o a Pedro Sánchez, que està governant ara mateix, sinó 
el que estem fent és un crit dels valencians per a la defensa dels interessos dels valencians 
davant de qui siga qui governe a Madrid. La defensa dels valencians crec que és una 
qüestió, i dels alcoians com a tal, que hem de defensar ací perquè aplegue a tots. Respecte 
que si som «chiringuitos de la izquierda», el tema de les autonomies, aleshores no haurien 
d’haver entrat ni en el govern de Madrid ni en el govern d’Andalusia, vostés mateixos entren 
en contradicció. Jo crec que eixa política que fan vostés de voler rebentar estes qüestions i 
després participar d’elles... Siguen coherents, que tinguen eixa mateixa coherència que 
vostè..., que li estic demanant, que jo sé que vosté té eixa coherència i que si que podria 
votar a favor dels interessos dels alcoians i dels valencians per a la defensa del que és 
nostre. Som un 12%, paguem, paguem un 12% més que la mitjana i rebem un 12% menys 
de la mitjana. Aleshores, la defensa dels nostres interessos és fonamental per al creixement 
social i econòmic del País Valencià. Aleshores, espere el seu vot positiu. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Parlant de coherència, el Partit Popular, a l’Ajuntament d’Alacant, esta mateixa moció la va 
retirar el Sr. Barcala, entenent que els punts un i dos ja s’havien complit en l’acord de la 
ministra  d’Hisenda a Ximo Puig i conscients del que està demanant-se, legalment, era 
impossible, com era la convocatòria del Consell de Política Fiscal. I una puntualització, el 
que es va aprovar el divendres passat pel Consell, vosté sap que el Consell és un òrgan 
col·legiat, i col·legiat vol dir que tots els membres que formen part, Ximo Puig, Mònica Oltra, 
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el Sr. Dalmau, tots acorden la decisió pressupostària que van acordar per a poder complir 
amb els objectius de dèficit. Fet este aclariment, vosté manté la moció en tot els seus 
termes?

Sr. Ivorra:
[Assenteix afirmativament].
 

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

5.24. GM Compromís  – Prec revisió Cadastre

Llig el prec el Sr. Ivorra, portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi.

«Cada 10 anys es dona la possibilitat d’actualitzar els valors del cadastre i en 2020 tindrem 
l’oportunitat de revisar-lo amb la intenció de fer-lo més just, equiparant els valors del sol 
sobre el qual es calcula al preu real actual. Cal recordar que a la nostra ciutat, els preus de 
l’habitatge estan estancats o inclús han caigut a diferents zones, des de la revisió ara fa 20 
anys.

Per a Compromís, una qüestió important és fer un estudi de mercat (ponència de valors) 
dels preus de les urbanitzacions, donat que l'any 99 data en la que es van fixar els criteris de 
valoració es va fer fixant-les amb un preu estimatiu i entenem a més a més que és 
necessària una revisió per a tots els barris (zones-polígons) de la ciutat.

L'any 2010 es va realitzar una petita actualització d'uns pocs sectors en expansió com eren 
El Clerigo, El Sargento, Pagos i la Solana encara que tampoc es va realitzar aquest estudi 
de mercat, tot i que afectava una zona d’urbanitzacions. Creiem que és el moment de 
realitzar aquest estudi de valors per poder ajustar l’IBI a la realitat que vivim.

A Compromís pensem que hem d'aprofitar l'oportunitat que tenim l'any 2020 per poder 
realitzar els estudis necessaris per a tindre un cadastre actualitzat i un IBI més just per als 
ciutadans, i sobretot amb un tipus impositiu més baix. És per això que:

Prec
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1.- Demanem al govern la realització de forma urgent d’una ponència de valors, estudi de 
valors de mercat, sobre els polígons d’urbanitzacions unifamiliars del terme municipal.

2.- Demanem al govern, atès que fa 20 anys de l’últim estudi, la realització de la ponència de 
valors, estudi de valors de mercat, sobre la totalitat de polígons al terme municipal i s’estudie 
la possibilitat de refer la distribució dels polígons.

3.- Una vegada actualitzats els valors de referència dels polígons del terme municipal, 
revisar el tipus impositiu de l’IBI.»

Sra. Moltó:
Sr. Ivorra, vaig a acceptar-li el prec però vaig a fer-li unes apreciacions perquè vosté està 
parlant d’una sèrie d’estudis que ha de fer l’Ajuntament. Anem a vore, jo el que sí que vull 
deixar clar és que això és una competència del Ministeri i sobretot de la Direcció General del 
Cadastre, que són els que fan els estudis, les ponències, perquè vosté fa referència en el 
tema del Clérigo, Sargento, Pagos, la Solana, que es va fer fa uns anys. De fet, l’última 
ponència, ací tinc les dades que va fer la Direcció General del Cadastre a aquest estudi. Per 
tant, nosaltres el que farem serà encarregar que s’inicie esta revisió, però com li dic, serà el 
Ministeri el que posarà totes les ferramentes necessàries perquè es puga dur a terme. 

Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. Ens complau gratament el fet que el govern inicie els procediments per 
a fer una nova revisió del cadastre, dels preus, dels valors dels diferents polígons de la 
ciutat, perquè una qüestió és important i perquè, a banda de les queixes que hi ha hagut de 
diferents veïns, en diferents zones sobre els preus cadastrals, una qüestió era fonamental: el 
preu real dels habitatges a Alcoi està baixant i ha baixat molt. Per exemple, unes dades dels 
preus mitjans de mercat, de valors dels habitatges, a Santa Rosa, l’any 2007, el preu mitjà 
d’un habitatge era de 60.000 euros. En el 2012, en plena crisi, va baixar a 35.000, però a dia 
de hui, en el 2019, el preu mitjà de valor és de 25.000 euros. Al Centre, estàvem parlant en 
el 2007 de 95.000 euros; en el 2012, de 70.000; i en el 2019 estem parlant de 62.000. A la 
Zona Nord, també el mateix, en el 2007 estàvem parlant de 60.000 euros el valor mitjà d’un 
habitatge; en el 2012, de 35.000; i l’any 2019 estem també parlant de 25.000. Aleshores, 
pensem que els tipus, els coeficients que es calculen per al valor dels habitatges, els valors 
cadastrals, és elevat, perquè la realitat dels valors reals dels edificis no és tant..., no estan 
estructurats com actualment estava. Eixa és una qüestió respecte de tot el que ens referim 
al que seria la ciutat, perquè el que estem parlant de valors unitaris, les zones dels polígons i 
les urbanitzacions: Estepar, Montesol, el Baradello, el Sargento, totes estes o les que es 
puguen crear com a noves són valors unitaris. Els valors unitaris al seu moment es van 
traure calculant per una estimació, entenem que en aquell moment es va fer perquè es va 
fer d’aquesta forma i el que entenem és que hauríem de calcular els valors unitaris reals per 
preu de mercat com és l’obligació. Després de 20 anys, no podem estar gravant els nostres 
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conciutadans amb uns valors que es van estipular fa 20 anys com a possibilitats. Entenem i 
volem que això passe i si el plantejament de no fer l’estudi tan ràpidament com siga possible 
parteix del fet que anem a generar un nou pla, un pla general d’ordenació urbana, un PG 
nou, pensem que esta situació, el creixement de la ciutat, no és  suficientment gran, per 
desgràcia. A tots ens agradaria que el creixement econòmic de la ciutat fóra un altre i 
tinguérem un..., creixement d’habitatges, d’urbanitzacions prou important dins de la ciutat, 
perquèe haguérem d’esperar les previsions, com bé és va fer en el Pla General d’Ordenació 
Urbana. En el PG es va plantejar que el creixement de la ciutat era molt pobre i aleshores 
pensem que no és una excusa perquè no feren este estudi. 

Sra. Moltó:
Sr. Ivorra, vosté diu que uns dels problemes pels quals demana açò és, precisament, perquè 
considera que els valors cadastrals de la nostra ciutat són alts. Vaig a donar-li una notícia 
que, potser, el sorprén: a nosaltres ja, enguany, per exemple, és el segon any que el 
Ministeri d’Hisenda i la Direcció General de Cadastre en remet una carta per si volem 
augmentar els valors cadastrals, perquè és que estan un 50% per davall del valor de mercat 
i, per exemple, per a enguany, que no ho hem fet, ens suggeria que muntarem un 1,03 els 
valors cadastrals per ajustar-se a l’entorn eixe del 50% del valor de mercat. De tota manera, 
li comente..., jo crec que pot ser necessària, perquè realment són molts anys, una revisió 
cadastral a la nostra ciutat, perquè si que hi ha hagut incorporacions parcials com el de les 
urbanitzacions que vosté abans comentava. Però també li faig una apreciació, perquè 
després vosté parlava de regular a través del tipus d’impositiu, no eixa muntada o eixa 
baixada que puguen experimentar els valors cadastrals a la nostra ciutat. Sí que vull 
comentar-li que això no es podrà fer de manera immediata i que dependrà també del pla 
d’ajust que tenim sobre la taula. Però bé, de moment anem a requerir estos treballs a la 
Direcció General de Cadastre perquè comence estes tasques, però que sàpiga que quan es 
fan eixes ponències de valors, com per exemple, jo tinc ací un exemple de l’última que es va 
fer, açò no van casa per casa, sinó que açò van per unes àrees fixant una sèrie de valors, 
després se’ls comunica als propietaris que ha canviat eixe valor, quin és eixe valor cadastral 
nou que tenen i si consideren que eixe valor està per damunt del valor de mercat, per 
descomptat que poden presentar un recurs davant del Cadastre.

5.25. GM Compromís  – Preguntes-Prec Informació d’habitatges municipals.

Llig les preguntes-prec la Sra. Guillem, regidora del Grup Municipal Compromís Alcoi.

«A la nostra ciutat existeixen diferents tipus d’habitatge públic atenen a la propietat 
d'aquesta: municipal, autonòmica i de propietat privada cedides a organismes públics. 
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En el cas de les vivendes de propietat privada de lloguer, hi ha un conveni signat entre la 
Conselleria d’Habitatge i CriteriaCaixa -CaixaBanc- que estableix que CriteriaCaixa cedirà 
en usdefruit a EVha un número aproximat de 500 habitatges repartits per tota la Comunitat, 
rebent en contraprestació un preu fix mensual per cadascuna d'elles. Alcoi es troba dins del 
llistat de municipis publicat a aquest conveni signant el passat mes de març.

Pregunta

Conveni CriteriaCaixa

- Quin nombre d'habitatges propietat de la CriteriaCaixa hi ha a hores d’ara a Alcoi incloses 
al conveni amb Conselleria?

- Quina quantitat estan ocupades i quines buides?»

Sra. Baca:
Bé, com bé heu dit, recentment s’ha signat el conveni. Per tant, doncs, ara aniran a girar una 
inspecció per part de Conselleria per vore l’estat d’eixos habitatges. Vull dir-vos que encara, 
formalment, no ens han donat eixa informació i només la tinguem la traslladarem a la 
Comissió Informativa i a les plataformes, que també ens han fet preguntes paregudes. 

Sra. Guillem:
D’acord. 

Sra. Guillem: «Habitatges de la Generalitat (EVHA)

- Quin nombre d'habitatges públics propietat de la Generalitat Valenciana, o d’entitats afins 
hi ha a hores d’ara a Alcoi?

- D’aquestes, quina quantitat en propietat i quina en lloguer?

- Quina quantitat estan ocupades i quines buides?»

Sra. Baca:
El mateix. L’EVHA ens va dir que tenen cap a uns 300 habitatges, però de tota manera 
nosaltres hem demanat la informació perquè de manera actualitzada ens diguen la situació. 

Sra. Guillem:
D’acord.

Sra. Guillem: «Habitatges Municipals
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- Quin nombre d'habitatges públics propietat de l’Ajuntament d’Alcoi hi ha a hores d’ara a 
Alcoi?»

Sra. Baca:
159.

Sra. Guillem:
D’acord.

Sra. Guillem: «Quin nombre d’aquests habitatges municipals estan buits? Per quines raons 
estan buits? Tots ofereixen condicions adequades per habitar? Hi ha algun en 
rehabilitació?»

Sra. Baca:
D’acord. Li ho comente. Tenim 159 habitatges dels quals 37 no són habitables, no són 
habitables perquè no compleixen la normativa d’habitabilitat i en açò vull referir-me 
especialment al tema de les alçàries de les dependències interiors. per exemple, banys fora 
de l’habitatge, a superfícies mínimes, a sistemes de ventilació. I després també està el gran 
cost que representa rehabilitar aquests habitatges. Tenim, d’eixos 159, 98 inquilins i tenim 
24 habitatges que estan actualment lliures i pendents de reparacions. I d’eixos 24, adjudicar-
ne 6, dins de la borsa d’habitatges que llançarem d’ací a poc. Per tant, d’ací a poc estaran ja 
rehabilitats, i 6 que també es repararan, ben prompte per a fer unes reubicacions, 
precisament per a la gent que té problemes d’accés per la mobilitat. I, després, l’última 
pregunta de quines són les condicions, doncs això està reflectit en la normativa 
d’habitabilitat d’habitatges i edificis existents; i. principalment, com he comentat abans, fan 
referència a la instal·lació elèctrica i fontaneria, alçàries en les dependències, sistemes de 
ventilació, superfícies mínimes, etc., però si ho voleu conéixer més en detall, doncs també 
podeu acudir a aquesta llei, d’acord?    

Sra. Guillem: «Prec
1.- Que l'Ajuntament d'Alcoi habilite a la seua web un espai on es puga consultar la quantitat 
d’habitatges públics de la ciutat, l’estat (ocupat o lliure, en rehabilitació o a espera de 
rehabilitació), entitat gestora, etc.

2.- Que aquesta plataforma permeta consultar informació de tràmits referits a l’habitatge 
públic.»

Sra. Baca:
Acceptem el prec i el traslladem a l’Observatori també de l’Habitatge. Però, de tota manera, 
m’agradaria comentar que moltes vegades, per previndre ocupacions il·legals, no es dóna el 
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detall de quin és l’habitatge, podem donar informació del nombre d’habitatges que hi ha, 
però sense posar més informació.

Sra. Guillem:
Sí, sí.

Sra. Baca:
D’acord, no, perquè quede clar des de l’inici, que..., ja està.

Sr. Alcalde:
D’acord. Punt següent. Ah, el torn de..., sí, sí, té un torn d’intervenció, sí.

Sra. Guillem:
No, només vull dir que érem conscients que no donaren cap ubicació ni cap dada que no 
puga ser pública i que vaja en contra de..., ja, ja; i, per altra banda, doncs donar-li les 
gràcies. 

Sr. Alcalde:
Punt següent. Tenim un despatx extraordinari que crec que tenen tots els grups polítics. 

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

1. APROBAR LA SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN EL REGISTRO DE 
EMPLAZAMIENTOS PARA ACTOS Y FESTEJOS TRADICIONALES QUE PUEDEN 
USAR FUEGO O ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS EXPCEPCIONALMENTE EN 
SUELO FORESTAL COLINDANTE O CON UNA PROXIMIDAD INFERIOR A 500 
METROS DE TERRENO FORESTAL

Visto el expediente de referencia, la documentación contenida en ella y el informe de la 
Jefatura del Departamento de Emergencias y Protección Civil.

Considerando el artículo 1.2 del Anexo II del Decreto 148/2018, de 14 de septiembre, del 
Consell, del Gobierno Valenciano por el que se aprueban las normas de seguridad en 
prevención de incendios forestales a observar en el uso festivo-recreativo del fuego en suelo 
forestal, colindante o con una proximidad inferior a  500 metros de terreno forestal, que dice: 
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“las solicitudes deberán presentarse con antelación mínima de dos meses previo a la 
celebración del acto y deberán contar con la aprobación en el pleno municipal.”

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

Primero.- Autorizar la SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN EL REGISTRO DE 
EMPLAZAMIENTOS PARA ACTOS Y FESTEJOS TRADICIONALES QUE PUEDEN USAR 
FUEGO O ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS EXPCEPCIONALMENTE EN SUELO 
FORESTAL COLINDANTE O CON UNA PROXIMIDAD INFERIOR A 500 METROS DE 
TERRENO FORESTAL para la CAVALCADA REIS D’ORIENT D’ALCOI – DIA 4 DE GENER 
“EL BAN” - FOGUERES CTRA. PREVENTORI.

Segundo.- Facultar al señor Alcalde, Antonio Francés Pérez, o quien legalmente le sustituya 
para la firma de solicitud que se autoriza en el acuerdo primero.

Tercero.- Dar cuenta a la Comisión Informativa de servicios a las personas en la próxima 
reunión que se celebre.

PRECS I PREGUNTES
Precs i preguntes per part del Govern Municipal
1.- Guanyar Alcoi – Sra. Obiol. Pregunta si per part del Govern Municipal es veu 
convenient fer una auditoria a l’empresa concessionària del Servei de Transport Urbà.

Sra. Obiol:

Nosaltres tenim una pregunta, i és..., des de Guanyar Alcoi volem preguntar si passats ja 20 
anys des de la privatització del Servei de Transport Urbà, veieu convenient, des del Govern 
Municipal, fer una auditoria a l’empresa abans de començar a debatre quin és el model de 
transport urbà que necessita la ciutat. Duem massa hores ja, eh!

Sr. Jordi Martínez:

Bé, una autoria per fer... M’imagine, m’imagine, normalment que quan s’acaben les 
concessions, s’ha de fer una auditoria per vore l’estat en què es torna, per dir-ho d’alguna 
manera, bé el servei, bé siga la instal·lació pública. Per tant, sí que es farà una auditoria 
d’acord amb..., d’acord crec que és amb la llei de contractes.
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2.- Compromís Alcoi – Sr. Ivorra. Pregunta per si va a fer el Govern alguna reclamació 
davant la no obligatorietat d’ADIF d’informar dels serveis que presten estacions no 
estratègiques.

Sr. Ivorra:

Anava a fer una pregunta del Carrer Casablanca, però com que entenem que hi ha veïns ací 
que van a fer-la, els ho cedim perquè puguen parlar ells i, a banda d’això, fer una pregunta 
respecte de..., ha aparegut públicament que ADIF no té l’obligatorietat d’informar dels 
serveis que presta en estacions no estratègiques i apareix Alcoi i totes les estacions que hi 
ha dins de la línia Alcoi-Xàtiva. Ens agradaria saber si des del govern van a fer alguna 
reclamació o alguna cosa sobre això, perquè eixa informació puga mantindre’s. Si no la 
coneixen, els la puc donar ara mateix, perdó, li ho puc passar perquè facen els tràmits 
oportuns. 

3.- Compromís Alcoi – Sr. Ivorra. Pregunta pel canvi de criteri en el model de fanals i 
el motiu.
Sr. Ivorra:
I, després, una pregunta sobre els fanals. Entenen que històricament, des d’Alcoi, estaven 
instal·lant-se fanals amb el model d’Alcoi i hem vist i ens han reclamat alguns veïns que 
últimament en algunes actuacions municipals s’ha deixat de posar estos fanals. Voldríem 
saber si és que hi ha un canvi de criteri en la ciutat de deixar de posar els fanals model Alcoi 
per posar-ne uns altres i per què este tipus de fanal en concret. Per exemple, el que s’ha 
col·locat en el pont de Fernando Reig, en l’obra que es va realitzar, últimament, d'adequació 
davant l’edifici que està al final del carrer Santa Rosa i un fanal d’este model el nom del qual 
no coneixem, però que tampoc no funciona. Aleshores, voldríem saber eixes dues 
qüestions. Gràcies. 

Sr. Alcalde: A la primera, si ens passa la informació ho mirarem, no puc dir-li més, els 
fanals...

Sr. Jordi Martínez:
A la ciutat d’Alcoi els fanals del model d’Alcoi no estan implantats en tota la ciutat, hi ha 
zones en què no han estat implantats ni han estat mai. Aleshores, sense anar més lluny, 
Entença, Entença sempre ha tingut una il·luminació distinta del model d’Alcoi, el model 
d’Alcoi pràcticament estava implantat en tot el nucli històric i ha anat ampliant-se, però no 
està implantat en tot Alcoi.

Precs i preguntes per part del públic assistent.
1. President Associació Veïns del Centre: queixes de l’estat del Casc Antic i demana 
que es prenguen mesures.
Sr. Juanjo Nebot:
Sóc Juanjo Nebot, president de l’Associació de Veïns del Centre. Tal com ha dit el Sr. Ivorra 
fa un moment, ahir hi va haver una manifestació al carrer de la Casa Blanca i com a 
president del Centre vull fer, dir una cosa, ja no és el carrer Casa Blanca, tots sabem els 
d’ací que Sant Francesc, Sant Maure, Santa Rita, tot el que és el nucli vell o nucli antic està 
en estes situacions. Estem gastant-se molts diners en rehabilitacions, per voler rehabilitar el 
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Centre, voler reviure el Centre i el nucli antic, però el nucli antic cada vegada va a pitjor. H 
prenem unes mesures o creem que açò és inútil gastar-se una pesseta. Jo, només és dir-ho 
per vore quina mesura podem prendre. Gràcies.

Sr. Llopis:
Bé, si ens centrem un poc en el carrer Casa Blanca que és el que aquesta setmana més 
hem tingut sobre la taula, a mi m’agradaria posar en antecedents respecte de diverses 
qüestions. Primerament, respecte del carrer Casablanca hi ha hagut diverses apostes per 
part del veïnat i dels propietaris de rehabilitar i treballar per tindre els seus habitatges millor 
del que els tenien i la veritat és que això és molt d’agrair. Però també hi ha una aposta per 
part de l’Ajuntament de millora del carrer, s’ha pavimentat o s’ha repavimentat el que és el 
carrer. A banda d’això, tenim diverses apostes per al carrer, com puga ser enderrocar amb 
caràcter d’emergència l’habitatge del carrer número 20 que no és que vinga d’ara, vull dir, la 
tenim de fa temps així i ja vam vore en el mateix temporal que ja estaven havent alguns 
despreniments i, lògicament, es van demanar tots els informes pertinents per a sol·licitar 
eixe enderrocament d’emergència, que s’iniciarà d’ací a poc temps, ho podem anunciar així, 
perquè s’iniciarà d’ací a poc. El que està clar és que els tràmits per a demanar eixe 
enderrocament són els que són i no podem córrer més. Ja haguérem volgut nosaltres córrer 
més. I respecte d’altres qüestions que es manifesten, com puga ser el tema dels ocupes, vull 
dir que nosaltres, constantment, ja no tan sols al carrer Casablanca sinó en tota la ciutat, 
quan hi ha alguna qüestió i algun veí manifesta que hi ha un habitatge ocupat, el primer que 
demanem als veïns és que ho manifesten de la forma que correspon: anant a la Policia 
Nacional, que és la que té les competències i posar una denúncia. I, concretament, al carrer 
Casa Blanca per les reunions que tenen habitualment la Policia Local amb la Policia 
Nacional, tan sols tenim coneixement d’una denúncia d’un habitatge, d’una denúncia d’un 
habitatge i que, a més a més, sabem que ha anat pel conducte reglamentari que no és altre 
que passar a Fiscalia. Fiscalia veu si ha d’anar per tràmit penal o administratiu i la jutgessa o 
el jutge ja dictaminarà el que crega convenient. Nosaltres, moltes vegades, i això ho hem 
manifestat en diverses ocasions, ens sentim impotents davant de tot açò, però és que 
podem fer fins on podem fer, és a dir, en el tema dels ocupes sabem que és una qüestió 
molt molesta, sabem que és un problema que tenim, però el que no podem fer és pensar o 
demanar coses que són impossibles o que, davant de la llei, no les podem dur a terme. I, 
per tant, nosaltres, lògicament, continuarem parlant amb la Policia Nacional perquè continue 
insistint i continue vetlant per tots estos interessos. Però també continuarem fent el mateix: 
reclamar als veïnats, però no del carrer Casa Blanca, sinó de tota la ciutat, que si veuen 
alguna conducta, tal com estan manifestant-se, de venta il·legal de substàncies estupefaents 
o de cases que estan sent ocupades, que ho denuncien. Mentre no tinguem denúncies, 
nosaltres no podrem fer res i, no obstant això, tenint les denúncies, fins i tot tampoc no 
podrem fer res perquè l’únic que podrem fer és un seguiment dels casos, segons estiguen 
transcendint o estiguen anant en els jutjats.

Sr. Alcalde:
Gràcies. No havent-hi més qüestions, és..., si?

Sr. Llopis:
M’agradaria també dir que nosaltres ens posem a disposició dels veïns per a mantenir les 
reunions corresponents que creguen oportunes per a totes les qüestions que hi puga haver i 
que vulguen traslladar-nos, estudiar-les o vore com traslladar-les bé a la Policia Local, bé a 
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la Policia Nacional, perquè es puga millorar eixa convivència al carrer. Però sí que és veritat 
que, llevat d’unes qüestions que jo..., per exemple, he pogut mantindre reunions amb 
diversos veïns del carrer Casa Blanca i que, a més a més, no tenien absolutament res a 
vore amb el que ara mateix està manifestant-se. Jo no tinc cap queixa, jo no sé si altres 
companys seus han pogut tindre alguna queixa, cosa que dubte, perquè, si no, ho haguérem 
parlat, però no hem tingut cap altra queixa.

2. Veïna carrer C/ Casablanca. Va informar d’habitatges problemàtics i demana 
solucions.
Sra. Ana Belda:
Buenas tardes.

Sr. Alcalde:
Sí, si vol formular alguna pregunta?

Sra. Ana Belda:
Sí, sí, volia comentar que jo sóc una veïna del carrer Casablanca. Sr. Martínez i Sr. Francés. 
vostés recordaran en l’última reunió de l’associació de veïns, vaig anar amb  els números del 
carrer, del carrer Casa Blanca conflictius. El Sr. Martínez va prendre nota i vosté em va dir 
que estaven sobre el tema, o siga que sí que en són coneixedors, els vaig dir els números 
del carrer, els vaig dir que en el número 36 hi havia una persona que estava fent activitats 
il·legals i que es jactava de dir que soldava dins de la casa; el número 36 està al costat d’un 
transformador d’Iberdrola que dóna llum a molta part d’Alcoi i es va pegar foc no fa molt de 
temps, van vindre els bombers primer, la casa està que cau, van vindre a vore si tenia 
sostre, el sostre està enfonsant-se. Aleshores, ahir, ahir precisament, eixa casa tenia els 
balcons oberts i gent dins. Li demanem a l’Ajuntament que com a veí principal del Centre, 
que té un bon edifici ací al centre, que inste la Policia, els veïns, els bancs, la gent que ha 
especulat amb les cases, perquè es la seua obligació com a ciutadans, com a alcoians. No 
ens serveis d’excusa que ha de ser un jutge. En altres poblacions l’ajuntament ha estat amb 
els propietaris perquè denuncien, busquen-los, tenen un padró municipal, no pot ser que els 
veïns hàgem d’anar a gastar-nis els diners a vore de qui són les propietats. I el solar que 
està davant del Savoy, crec que és de propietat municipal, i eixe solar fa vergonya. Eixe 
modernisme no és el que ens agrada, jo visc en una casa en què la meua iaia sí que era 
modernista, la meua iaia tenia ombrel·les del modernisme, han viscut allí tota la vida, mon 
pare va nàixer allí, el meu fill va nàixer allí i jo continue allí i no me’n vull anar. El que no vull 
és que la gent que visca en ma casa, quan li òbric la porta diga: «ostras, que casa más 
bonita tienes y que luz, no esperábamos esto de esta calle», i que es penseu que ací tot el 
que viu és «malaje». O és que tan sols és bonic Sant Nicolau i Sant Llorenç? El carrer Casa 
Blanca s’ha de dir que heu tirat, heu tirat mig carrer, l’altre mig carrer està per fer i està 
donant quefer tots els dies, anem a la policia contínuament, sí que s’han presentat 
denuncies ací en l’Ajuntament dient que hi havia ocupes en el número 38. Eixes denúncies 
les tinc, i el xic que ha posat la denúncia en el jutjat és perquè els veïns que vivim allí li han 
dit que hi havia ocupes, perquè ni tan sols ho sabia, estava rehabilitant-se el pis per vindre 
en festes, però crec que ens hem de posar les piles tots. Ací no tenim color polític, no som ni 
d’un partit ni d’un altre, però crec que ja ens toca que es poseu les piles, tots, i que no 
s’excuseu dient que no podem. Sí, sí, si se quiere se puede, i això es diu moltes vegades. Ja 
està, no tinc re més a dir. 
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Sr. Alcalde:
Simplement, vull completar el que ha dit el regidor. L’únic amb capacitat legal per a fer fora 
un ocupa de l’habitatge que ha ocupat és un jutge. Nosaltres tenim un sistema que ens hem 
donat, entre tots, les lleis que s’han aprovat, molt garantista i el desnonament d’un ocupa és 
un procés que no és fàcil. Però només es pot iniciar, que és a allò que es referia el regidor, 
quan és el propietari el que denuncia i insta que eixes persones que han ocupat un habitatge 
l’hagen d’abandonar. Nosaltres, en eixe cas i en molt altres casos hem fet això que vosté 
comentava de buscar els propietaris, de parlar. En molts casos són habitatges...; per 
exemple, sabem que al Centre hi ha una promotora que en el moment del boom immobiliari 
va comprar molts pisos i ha fet fallida, no hi ha un interlocutor al qual dirigir-nos. En altres 
casos, es coneix com el Banco Malo, que és el propietari de molts bons habitatges i fan cas 
omís als nostres requeriments, perquè no estan disposats a gastar-se cap euro per a poder 
instar un desnonament. I quan són temes..., que n’hi ha, doncs són «trapicheos» com 
sabem que hi ha en algunes zones. Nosaltres estem coordinats amb la Policia Nacional per 
evitar que es produïsquen eixos fets. També és cert que la Policia Nacional té els seus 
procediments i les seues estratègies de combatre este tipus d’actuacions i moltes vegades 
coneixent que hi ha una problemàtica d’eixe tipus, estableix un procediment per intentar 
resoldre, no només atacar, diguem-ne, eixos punts conflictius, sinó poder comprendre amb 
les seues actuacions i desmantellar totes este bandes que es dediquen al tràfic. I, per tant, 
ens ha passat moltes vegades que hem dit: «escolteu, que en este carrer, en este pis, està 
no se què» i han esperat tres mesos a actuar, però han fet una actuació molt més gran i han 
aconseguit detindre no només eixa persona que està fent la venda il·legal, sinó al que li 
subministra o descobrir d’on provenen les substàncies estupefaents que està venent; i, per 
tant, han aconseguit un èxit molt major en les seues operacions. Jo entenc que per a 
nosaltres que ho patim i que..., eixes situacions, eixos tres mesos o eixe temps que la policia 
necessita per a investigar, per a detectar d’on ve, establir un operatiu i poder actuar, és una 
eternitat, però funciona així el sistema i és un sistema que també permet actuar amb molta 
més contundència que d’una altra manera. De tota manera, el que hem dit sempre, en el 
moment en què es detecte un habitatge ocupat, perquè vostés saben també molt bé que 
tenim molts casos en què s’ha ocupat un habitatge, la Policia Local el que fa normalment, en 
el moment en què ens ho comuniquen, el primer que fa és acudir per identificar les persones 
que han ocupat l’habitatge i donar trasllat a la Policia, a la Policia, i la Fiscalia no pot fer fins 
que no hi haja una denúncia de l’interessat, concretament del propietari. Però iniciem eixe 
procés per intentar conéixer qui és el propietari i poder parlar amb ell perquè inste a 
denunciar. Moltes vegades obtenim el silenci com a resposta, això és cert i ací sí que ho 
comentava el regidor. Nosaltres som els primers que ens sentim impotents davant eixes 
situacions que compliquen moltíssim la convivència. I, a més a més, que no és un problema 
d’Alcoi, és un problema que hi ha en totes les..., en totes les ciutats, però és cert que..., jo 
crec que s’hauria de pegar una «repanxada» per part de tots els partits polítics i també 
impulsar aquests canvis legislatius que sense deixar el sistema garantista de drets que té el 
nostre sistema legal, sí que les situacions d’ocupacions il·legals es puguen atendre, sobretot 
perquè jo crec que, també, sense censar cap moviment d’ocupació, hi ha ocupacions i 
ocupacions, perquè hi ha persones que, evidentment, no tenen una situació habitacional i 
davant la desesperació, entren en un habitatge que està buit i l’ocupen, però mantenen un 
nivell de convivència i de respecte. I hi ha altres que peguen el puntelló a la porta i fan la 
vida, absolutament, impossible a tots els que conviuen prop d’eixe habitatge. Jo crec que 
també s’hauria de..., és difícil. Estes coses, després, legalment, poder diferenciar, però crec 
que són qüestions, també, que s’haurien d’atendre. Però, evidentment, la lentitud amb què 

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13067431751770437763 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web 
http://www.alcoi.org

s’actua per part d’eixe sistema legal que tenim, que també és necessari, però fa que tots 
desesperem i que veiem com passa el temps i no hi ha solucions. També és cert, i vostés 
saben que ací al Centre també hi ha hagut molts casos en què eixe procediment ha acabat 
bé finalment, en el qual s’ha instant, s’ha denunciat i els tribunals han actuat i s’han pogut fer 
fora eixes persones que havien ocupat un habitatge. L’últim, crec, va ser al carrer Sant 
Josep, que es va poder fer, però és un procediment molt lent i sobretot perquè no comença 
fins que el propietari legal d’eixe habitatge, és el que interposa la denúncia. Però ja li dic, en 
el moment que detecteu qualsevol cosa, doneu-nos trasllat per a, almenys, poder iniciar els 
tràmits i poder intentar que eixe procés es puga produir, d’acord?

Sr. Alcalde:
Bé, hi havia alguna qüestió més? Sí?

3. Una senyora demana que es pose la L5 de l’autobús per a pujar xiquets al 
poliesportiu per la vesprada.
Sra. del públic:
És que em fa vergonya...

Sr. Alcalde:
Espere i li’l facilite. És que, si no, no..., no ho sentim, és que, si no, no ho sentim. Per això... 

Sra. del públic:
Em fa vergonya. Bé, anem a vore, simplement estic ací perquè fa falta que poseu, per favor, 
la línia número 5 per a pujar al Poli els xiquets a la vesprada. Sóc la veu de molts pares del 
Club Esportiu i que estic menejant-ho tot, perquè ens fa moltíssima falta, som taxis 
ambulants, les mares ja fem feina, gràcies a Déu. Mares, pares..., no podem, anem cagalló 
per séquia. Perdó per l’expressió.

Sr. Alcalde:
Que no conste en acta.

Sra. del públic:
Crec que tots teniu algun xiquet, xiqueta, que teniu el mateix problema. En patinatge, en 
gimnàstica rítmica, és horrorós, el trànsit que es forma allí dalt. La redona..., o siga..., és 
fatal. Per favor, jo sé que fa uns anys la vau llevar perquè no era rendible. No sé qui manava 
ni m’importa, però crec que rendibilitat, esport i xiquetes no ha d’estar en la mateixa frase. 
Crec que hem de mirar un poc, perquè ells ja són independents, ja poden pujar a soles al 
bus. Nosaltres podem treballar mentre ells facen futbol i facen de tot. Aleshores, per favor, si 
pot ser, no sé qui mana en el Centre d’Esports, vaig estar ahir allí i ho he proposat jo, però 
també altres mares, he parlat amb el CFC Alcoi, estic menejant-ho perquè de veritat que jo 
ho necessite este dilluns, perquè, de veritat, és que no sé com va el tràmit administratiu.

Sr. Alcalde:
El dilluns?

Sra. del públic:
No ho sé. O és una telefonada a TUASA i dir: «poseu el xicotet per pujar al Poli». No sé com 
es fa, la veritat, però és que jo ja ho necessite, però jo i un mogolló de xiquets i xiquetes, que 
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anem de cap, de veritat, anem de cap, perquè no podem demanar permís al treball per pujar 
el fill a tenis, perquè no se li pot dir al xiquet que no faça tenis. I la cultura de l’esport crec 
que ha avançat un poc respecte d’altres anys en què no era el mateix. També estàvem en 
plena crisi, no tenim tampoc tants diners per invertir en els xiquets. Però hui..., jo què sé..., 
crec que és una necessitat de tots. Per favor, si em feu cas com a mare, treballadora.

Sr. Alcalde:
Li contestarà el regidor de Mobilitat.

Sra. del públic:
Ah, d’acord.

Sr. Jordi Martínez:
Bé, és una de les reivindicacions que crec que tots els grups polítics estem plantejant en el 
nou sistema que anem a fer per a l’any que ve. De tota manera, també li dic una cosa, 
nosaltres tots els anys posem un sistema de dos i tres autobusos per a pujar al 3D que es 
diu, a les 24 hores, i té un ús irrisori. Vull dir, tots reivindiquem pujar al Poliesportiu per al 3D 
i gastem..., no és una despesa, vosté ho ha dit molt bé, no és una despesa i demanem una 
rendibilitat, demanem un minibús perquè també se li ha de dir a la gent que les coses, si 
posem tres autobusos que van rodant diàriament pujant el cap de setmana del 3D i no se’n 
fa ús... Però una de les coses en què crec que estem tots d’acord és en..., en el..., una de 
les coses en què estem tots d’acord, amb els grups polítics quan estem parlant del tema de 
l'autobús, que una de les possibles línies ha de ser la del Poliesportiu.

Sra. del públic:
Sí.

Sr. Jordi Martínez:
De tota manera, nosaltres ja fa temps ens vam posar en contacte amb els clubs esportius, 
perquè creiem que ha d’anar, també, molt de la mà dels clubs esportius, perquè hem 
d’intentar fomentar dins dels clubs esportius eixa política de dir «quan un xiquet o una 
xiqueta va a un club esportiu i s’apunta, que hi haja una possibilitat de..., de pedagògicament 
dir-los als pares i al xiquet que han d’utilitzar eixe autobús. Ens vam posar en contacte, 
tampoc no hem rebut moltes respostes en eixe sentit. Per tant, jo crec que les pares i mares 
que som o formem part d’algun club esportiu i que els nostres xiquets fan esports, el primer 
que hem d’anar al mateix club per a fomentar que eixe debat que vosté ha portat hui ací es 
porte dins dels mateixos clubs. 

Sra. del públic:
Una puntualització només, és que quan són les 24 Hores, normalment és un dissabte, 
divendres a la vesprada, o siga, tenim disponibilitat tots els pares, mares, perquè hi ha més 
poca gent que fa feina dissabte. Estic parlant entre setmana, d’un dilluns a divendres, o siga, 
no podeu dir que és irrisori perquè tampoc no s’ha posat, o siga, no està implantat, es va 
llevar, es va llevar i punt, i ja està. O siga, les 24 Hores és una cosa en què pugem també 
els pares perquè es fa. No sé si heu muntat alguna vegada i es fa allí, la gent estem dinant o 
estem sopant o estem berenant i estem amb els xiquets, sempre tenim disponibilitat els 
pares. O siga, ja deixem eixe dia per estar amb els nostres fills. O siga, jo parle entre 
setmana quan els pares, mares, no tenim eixa disponibilitat. És això i pense que, clar, tenim 
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el Pare Vitória, «sí, aneu al Pare Vitória i aneu a peu»; però, clar, el meu fill de 13 anys a mi 
em fa por que en gener vaja a les sis mitja de la vesprada per eixa costera, em fa por. 
Personalment, amb tot el que passa hui en dia, jo sé que amb el bus el meu fill està segur, 
perquè va de parada en parada. M'entén què vull dir-li? No sé si m’enteneu tots i, per favor, 
si pot anar...

Sr. Alcalde:
Perfectament.

Sra. del públic:
Açò que es duga a bon terme, d’acord? Vinga.

Sr. Alcalde:
Gràcies.

Sra. del públic:
Me’n vaig. Fins després.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, l’alcalde dóna per conclosa la sessió a les 13.30 
hores, de la qual cosa, com a secretària, estenc aquesta acta que signe juntament amb el 
senyor president com a prova de conformitat. En done fe.
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