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Ple
ACTA de la sessió ordinària realitzada el dia 3 de gener de 2020, en aquesta casa
consistorial.
ASSISTENTS
PRESIDENT
Antonio Alfonso Francés Pérez
MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Lorena Zamorano Gimeno
Jordi Valentí Martínez Juan
Vanesa Moltó Moncho
Alberto Belda Ripoll
Jorge Silvestre Jover
Teresa Sanjuán Oltra
María Aranzazu de Gracia Gomis
María Baca Nicolás
Raül Llopis i Palmer
Miguel Juan Reig Abad
Carolina Ortiz Pineda
Sandra Obiol Francés
Pablo González Gimeno
Rosa María García González
Marcos Eduardo Martínez Coloma
Juan Enrique Ruiz Domenech
Lirios María García González
Francisco Canto Coloma
Amalia Paya Arsís
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Mario Ivorra Torregrosa
Elisa Guillem de la Cruz
Cristian Santiago De Jesus
David Andrés Abad Giner
Aaron Ferrándiz Santamaría
INTERVENTORA ACCIDENTAL
Raquel Alba Robles
SECRETARI ACCIDENTAL
Luis Molina Jaén
------------------En la Ciudad de Alcoy, siendo las 9.30 horas, del día 3 de enero de 2020 se reúnen en la
Casa Consistorial, en primera convocatoria, presididos por el Alcalde-Presidente, el señor
Antonio Francés Pérez, los señores concejales arriba mencionados, miembros de la Junta
de Gobierno Local, a los cuales legalmente se han convocado.
Abierto el acto se procede al examen de los asuntos contenidos en el orden del día,
adoptándose los acuerdos siguientes:

1. 25340/2019 SECRETARIA GENERAL
APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 06-09-2019
(ORDINÀRIA)
Se da cuenta del borrador del acta de la sesión realizada por el Pleno el 06-09-2019
(ordinaria).
El Ayuntamiento Pleno, 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),
adopta el siguiente acuerdo:
Único: Aprobar el acta de la sesión del Pleno celebrada con fecha 06-09-2019 (ordinaria).

2. 25340/2019 SECRETARIA GENERAL
PROTOCOL, CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.
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Sr. Alcalde: Felicitem el guionista alcoià, Miquel Peidro, pel seu treball en Acacias 38, que
ha guanyat un premi MiM a la millor sèrie en la categoria de les diàries.
Traslladem la felicitació al Col·legi Sant Roc que ha obtingut, per segon any consecutiu, el
premi nacional a la Solidaritat, Drets Humans, Persones Majors amb el projecte Grillons per
al record.
També felicitem Maria Vicente, de Cerveses Lluna, que ha rebut el premi Dona Artesana en
la sisena edició dels premis Artesania de la Comunitat Valenciana.
Lamentem la pèrdua de l’actor i director Pep Cortés, compromés amb la cultura i amb el
nostre país, així com la de Lluís Torró Santonja, un referent en la lluita per les llibertats i la
democràcia, que va ser regidor en la primera corporació democràtica de l’Ajuntament
d’Alcoi. Traslladem el nostre condol a les seues respectives famílies i amics.
3. 7587/2019 CONTRACTACIÓ
INADMISSIÓ DE L'ESCRIT PRESENTAT PER L'ENTITAT AVALISTA MILLENIUM
INSURANCE COMPANY LTD CONTRA LA CONFISCACIÓ PARCIAL DE L'AVAL DEL
CONTRACTE DE CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA D'APARCAMENT SUBTERRANI PER
A VEHICLES AUTOMÒBILS AL CARRER VÍCTOR ESPINÓS D'ALCOI C.561-A
Visto el informe del Asesor Jurídico del departamento de Contratación de fecha 11 de
noviembre de 2019, en relación con el expediente de INADMISSIÓ DE L'ESCRIT

PRESENTAT PER L'ENTITAT AVALISTA MILLENIUM INSURANCE COMPANY
LTD CONTRA LA CONFISCACIÓ PARCIAL DE L'AVAL DEL CONTRACTE DE
CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA D'APARCAMENT SUBTERRANI PER A
VEHICLES AUTOMÒBILS AL CARRER VÍCTOR ESPINÓS D'ALCOI C.561-A que
es del siguiente tenor
[...]El Asesor Jurídico de Contratación, en relación con la incautación parcial de la garantía
definitiva constituida en el seno del contrato de concesión de obra pública consistente en la
redacción del proyecto técnico y ejecución de la obra de construcción y posterior explotación de
aparcamiento subterráneo de rotación y transmisión del derecho de uso de plazas de garaje para
vehículos automóviles en la Calle Víctor Espinos de Alcoy, emite el siguiente

INFORME
Visto el informe emitido por el despacho de asesoramiento legal externo,por la letrada
externa Doña María Mut Giménez, siendo que el fondo es correcto, el que suscribe lo
asume en todo su contenido, siendo su tenor literal el siguiente
[...] en relación con la incautación parcial de la garantía definitiva constituida en el
seno del contrato de concesión de obra pública consistente en la redacción del
proyecto técnico y ejecución de la obra de construcción y posterior explotación de
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aparcamiento subterráneo de rotación y transmisión del derecho de uso de plazas de
garaje para vehículos automóviles en la Calle Víctor Espinos de Alcoy, la Letrada
que suscribe emite el siguiente

INFORME

Primero.- Con carácter previo, cabe recordar que en fecha 27 de febrero
de 2006la Junta de Gobierno Local adjudicó el contrato de concesión de obra pública
consistente en la redacción del proyecto técnico y ejecución de la obra de
construcción y posterior explotación de aparcamiento subterráneo de rotación y
transmisión del derecho de uso de plazas de garaje para vehículos automóviles en la
Calle Víctor Espinos de Alcoy, por el que se adjudicó el citado contrato a la mercantil
GRUPO

GENERALA

DE

SERVICIOS

INTEGRALES,

PROYECTOS

MEDIOAMBIENTALES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.L.

En fecha 27 de junio de 2012, el Pleno de la Corporación local autorizó la
cesión del contrato de concesión de obra pública consistente en la redacción del
proyecto técnico y ejecución de la obra de construcción y posterior explotación de
aparcamiento subterráneo de rotación y transmisión del derecho de uso de plazas de
garaje para vehículos automóviles en la Calle Víctor Espinos de Alcoy del actual
adjudicatario GRUPO GENERALA DE SERVICIOS INTEGRALES, PROYECTOS
MEDIOAMBIENTALES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.L. a favor de la mercantil
GRUPO GENERALA APARCAMIENTOS DE ALCOY S.L., quedando ésta subrogada
en todos los derechos y obligaciones del empresario cedente, constituyendo la
garantía definitiva correspondiente por importe de 204.058,46 euros, siendo la
entidad avalista MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD.

Mediante escritura pública en fecha 10 de mayo de 2013, GRUPO
GENERALA APARCAMIENTOS DE ALCOY, S.L. cambió de denominación, pasando
a llamarse PARKING LA UXOLA, S.L., con idéntico CIF al anterior, siendo la actual
adjudicataria.

Pues bien, existiendo deudas pendientes por impago de canon a fecha julio
de 2018, mediante acuerdo del Pleno de 3 de agosto de 2018 se acordó incoar
procedimiento de incautación parcial de la garantía definitiva, previa audiencia de las
partes, y el 29 de octubre de 2018 acordó desestimar las alegaciones presentadas
por PARKING LA UXOLA, S.L. y la entidad avalista MILLENNIUM INSURANCE
COMPANY LTD, así como incautar parcialmente la garantía definitiva constituida por
la empresa concesionaria PARKING LA UXOLA, S.L en el expediente de referencia,
a los efectos de responder del importe adeudado en concepto de canon.
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Frente a dicho Acuerdo de 29 de octubre de 2018, que fue consentido por
la mercantil adjudicataria, la entidad avalista interpuso recurso de reposición,
alegando, en síntesis, nulidad por caducidad del expediente por haber transcurrido
más de tres meses desde la incoación hasta la notificación de la resolución, así
como que concurre cuestión prejudicial previa por la existencia de un procedimiento
contencioso-administrativo.

Sin embargo, el citado recurso de reposición fue expresamente
desestimado mediante Acuerdo del Pleno de 18 de julio de 2019, sin que conste a
esta letrada la interposición de recurso contencioso-administrativo alguno frente a la
citada resolución por parte de la entidad avalista dentro del plazo de dos meses
desde su notificación el 27 de agosto de 2019.

Por consiguiente, no constando impugnado el Acuerdo del Pleno de 18 de
julio de 2019, la incautación parcial del aval en el expediente de referencia ha
devenido en firme y consentido tanto por parte de la entidad avalista como por
la mercantil adjudicataria.

Segundo.- Precisamente en ejecución del citado Acuerdo, en fecha 7 de
octubre de 2019 por parte del Tesorero Accidental del Ayuntamiento de Alcoi se
remitió a ambas entidades un requerimiento de ingreso y ejecución parcial del aval,
señalando como plazo máximo de pago 15 días hábiles a partir de la recepción del
mismo.
Pues bien, habiendo sido recibido el citado requerimiento de ejecución
parcial de la garantía por la entidad avalista el 17 de octubre de 2019, según se
informa por el Tesorero accidental municipal en fecha 12 de noviembre de 2019,
habiendo transcurrido el plazo concedido, en la actualidad está siendo incumplido y
sigue sin ejecutarse.

Esto es, la entidad avalista MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD
ha quebrantado la orden municipal firme de ejecución parcial de la garantía
definitiva depositada por el adjudicatario del contrato de concesión de obra pública y
posterior explotación del aparcamiento subterráneo de rotación de referencia.

Al respecto, conviene advertir que la citada garantía definitiva consiste en
un seguro de caución (con nº 201206839) constituido como asegurador
MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD y como asegurado esta Corporación
local, hasta el importe de 204.058,46 euros, “para responder de las obligaciones,
penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y
demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado” en el marco del
expediente de contratación de referencia.
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En concreto, el certificado emitido por la entidad avalista/aseguradora el 29
de octubre de 2012 afirma que “el Asegurador asume el compromiso de
indemnizar al Asegurado al primer requerimiento de Ayuntamiento de Alcoy”.

En consecuencia, siendo firme la resolución del Pleno de incautación
parcial

de

tal

garantía

definitiva,

habiendo

sido

requerida

la

entidad

avalista/aseguradora para su ejecución y constando acreditada su falta de
cumplimiento, resulta evidente que MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD
ha infringido su compromiso de indemnizar a esta Administración Pública al
primer requerimiento, vulnerando los propios términos del seguro de caución
constituido a tal efecto.

Tercero.- No obstante, en fecha 24 de octubre de 2019, se recibe en este
Ayuntamiento solicitud de la entidad avalista de dejar sin efecto el citado
requerimiento de ejecución efectuado por el Tesorero municipal.

En particular, MILLENNIUM afirma que “esta parte le comunica que dicha
pretensión resulta improcedente por cuanto como consta en el PO 925/2018
tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Alicante ha sido
la propia entidad contratista quien se ha visto obligada a solicitar la resolución del
contrato (…), se proceda a acordar la resolución del contrato y sobre a LIQUIDAR el
mismo abonando la total cuantía que proceda a favor de la contratista y procediendo
al descuento (pago por descuento) del importe de la garantía”.

En primer lugar, tal y como hemos advertido, la incautación parcial del aval
es firme, por lo que cualquier alegación sobre tal cuestión resulta inadmisible. Si la
entidad avalista no estaba conforme con dicha resolución, debió recurrir el Acuerdo
del Pleno de julio del año en curso ante los Juzgados de lo contenciosoadministrativo de Alicante. Pero siendo firme e inmediatamente ejecutivo, no procede
efectuar ninguna alegación al respecto de tal incautación.

En cualquier caso, yerra el avalista al afirmar que la resolución del contrato
ha sido solicitada por la mercantil contratista, por cuanto, como puede comprobarse
al Procedimiento Ordinario nº925/2018, dicha entidad está personada como
codemandada y, por tanto, en la misma postura procesal que esta Administración.
De hecho, el contratista se ha opuesto expresamente a la resolución solicitada por la
parte actora como así consta en su escrito de contestación a la demanda.

Asimismo, en cuanto a su pretensión de que se resuelva el contrato y en
lugar de incautarse la garantía se proceda al pago por descuento, sin perjuicio de
que como decimos tal incautación es firme, la misma resulta igualmente
improcedente en tanto, con independencia del procedimiento judicial que versa sobre
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la resolución del contrato, el incumplimiento de pago del canon por parte del
adjudicatario consta debidamente acreditado, no siendo un extremo discutido que
incluso ha sido reconocido por el propio contratista.

Por consiguiente, siendo que el adjudicatario ha incumplido su obligación
de pago del canon anual, según se ha podido constatar en la Tesorería Municipal,
siendo ésta una obligación impuesta al concesionario en el contrato de referencia
para la fase de explotación (Cláusula 28 del PCAP), procede ejecutar parcialmente la
garantía definitiva constituida a tal efecto por el importe adeudado en concepto de
canon.

En ese sentido, en opinión de quien suscribe sería conveniente
INADMITIR la solicitud formulada por MILLENNIUM INSURANCE COMPANY
LTD en fecha 24 de octubre de 2019 en los términos expuestos en el presente.

Cuarto.- Finalmente, en cuanto al incumplimiento por parte de la entidad
avalista del requerimiento municipal de ejecución de la incautación parcial de la
garantía definitiva depositada por el adjudicatario del contrato de concesión de obra
pública y posterior explotación del aparcamiento subterráneo de referencia,
aprobada por Acuerdo firme del Pleno de 18 de julio de 2019, podría plantearse la
incoación del procedimiento de apremio y, en su caso, el correspondiente embargo
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Asimismo, la Corporación podría instar las acciones legales oportunas
frente a la entidad avalista en aras a exigir el cumplimiento de la incautación parcial
de la garantía definitiva constituida a primer requerimiento.

En

ese

sentido,

por

la

letrada

que

suscribe

se

informa

FAVORABLEMENTE la adopción por parte del Ayuntamiento de Alcoi de
cuantas acciones recaudatorias y/o judiciales resulten oportunas frente a
MILLENNIUM

INSURANCE

COMPANY

LTD

ante

el

incumplimiento

del

requerimiento efectuado por esta Administración local, en aras a lograr la efectiva
incautación acordada.

Este es el criterio dela Letrada que suscribe en atención a lo solicitado, que deja a salvo de
cualquier otro mejor fundado y cuyo criterio somete a la consideración última de la Corporación.
[...]

Asimismo se debe considerar que la figura del avalista está muy desarrollada en la
doctrina, jurisprudencia y legislación, en el caso que nos ocupa se debe tener en
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consideración que el aval presentado como garantía definitiva se deposita con la
cláusula de “ a primer requerimiento” en la sentencia del Tribunal Supremo S. 1411-1989 se establece que
[...]el garante no pueda oponer al beneficiario que reclama el pago otras excepciones que
las que deriven de la garantía misma, siendo suficiente la reclamación del beneficiario frente al
garante para entender que el obligado principal no ha cumplido, si bien en aras del principio de la
buena fe contractual ( art. 1258 del Código Civil) se permita al garante, caso de contienda judicial,
probar que el deudor principal ha pagado o cumplido su obligación con la consiguiente liberación
de aquél, produciéndose así una inversión en la carga de la prueba ya que no puede exigirse al
beneficiario que acredite el incumplimiento del obligado principal, siendo suficiente, como se dice,
la reclamación de aquel beneficiario para que nazca la obligación de pago del avalista [...]

Quedando patente que se debe exigir mediante el procedimiento de apremio el
pago de la cuantía reclamada y aprobada por el pleno de este Ayuntamiento y si no se
pudiera por los motivos que sean, se inicien las correspondientes acciones judiciales
para poder dar cumplimiento al requerimiento emitido por parte del consistorio.

Por todo se determina que
PRIMERO-. Se debe inadmitir el escrito de

MILLENNIUM INSURANCE

COMPANY LTD
SEGUNDO-. Se debe iniciar las acciones recaudatorias necesarias para
conseguir el resarcimiento de las garantías
TERCERO-. En defecto de las acciones recaudatorias se deben iniciar las
acciones judiciales oportunas[...]

Considerando que, la competencia para esta contratación corresponde al pleno a tenor de lo
dispuesto en la Disposición Adicional Novena Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de

junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
A la vista de lo anterior, así como del dictamen favorable de la Comision Informativa de
Gobernación y Régimen Interno, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor
de los concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12), COMPROMÍS ALCOI (2) y
PODEM (2), y con la abstención de los concejales de los grupos municipales PARTIDO
POPULAR (4), CIUDADANOS (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), adopta los siguientes
acuerdos:
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PRIMERO-. Inadmitir el escrito de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD
SEGUNDO-. Iniciar las acciones recaudatorias necesarias para conseguir el
resarcimiento de las garantías
TERCERO-. Iniciar las acciones judiciales oportunas en defecto de las acciones
recaudatorias.
CUARTO-.Dar traslado de este acuerdo a las mercantiles Millennium Insurance
Company LTD y Parking la Uxola SL y a los departamentos de Tesorería,
Recaudación y Gabinete Jurídico.

4. 24248/2019 INNOVACIÓ I NOVES TECNOLOGIES
PROTOCOL D'ADHESIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'ALCOI I LA SOCIETAT
PROJECTES TEMÀTICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, SAU, DINS DEL
PROJECTE DISTRICTE DIGITAL COMUNITAT VALENCIANA. (COL/04/19)
PROTOCOLO DE ADHESIÓN ENTRE AYUNTAMIENTO DE ALCOY Y SOCIEDAD
PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, S.A.U. DENTRO DEL
PROYECTO DISTRITO DIGITAL COMUNITAT VALENCIANA. (COL/04/19)
Dada cuenta del borrador de protocolo de referencia.
Vistos los informes emitidos por el Técnico de Ciudad Inteligente, el T.A.G. de Gabinete
Jurídico y la Interventora de Fondos.

A la vista de lo anterior, así como del dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Gestión Estratégica y Ciudad Inteligente, 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.- Aprobar el Protocolo de Adhesión entre el Ayuntamiento de Alcoy y SOCIEDAD
PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, S.A.U., dentro del
Proyecto Distrito Digital Comunitat Valenciana. (COL/04/19), que es del siguiente tenor:
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“PROTOCOLO DE ADHESIÓN ENTRE AYUNTAMIENTO DE ALCOY Y SOCIEDAD
PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, S.A.U. DENTRO DEL
PROYECTO DISTRITO DIGITAL COMUNITAT VALENCIANA. (COL/04/19)

En …………….., a …………………. de 2020.
De una parte, AYUNTAMIENTO DE ALCOY, CIF P0300900H, con domicilio social en C/
Plaza de España 1, Alcoy (Alicante), y en su nombre y representación D. Antonio Alfonso
Francés Pérez, con DNI 21666407Q, en calidad de Alcalde-Presidente y representante
legal, facultado para la firma del presente Protocolo de adhesión.
Y de otra, la SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA,
S.A.U., NIF A-53158077, con domicilio social en Paseo Doctor Gadea, nº 10, C.P. 03001
Alicante, y en su nombre y representación D. Antonio Jesús Rodes Juan, en su calidad de
Director General de la misma y en virtud de los poderes que tiene otorgados por acuerdo del
Consejo de Administración de fecha 24 de noviembre de 2015 y elevados en escritura
pública autorizada ante el notario de Benidorm D. José Antonio Pérez Ramos, el día 30 de
noviembre de 2015, con el número 1.569 de su protocolo.
Ambas partes, reconociéndose capacidad legal para suscribir el presente Protocolo de
Adhesión:
EXPONEN
1. Que AYUNTAMIENTO DE ALCOY, cuenta con espacios para alojar empresas de Distrito
Digital, así como que organiza eventos, programas formativos y de emprendimiento e
iniciativas relacionadas con la transformación del sector empresarial y quiere contar con una
sede de Distrito Digital de la Comunidad Valenciana, recibir asesoramiento para la gestión
de los espacios, eventos y programas de incentivos que pudieran acometerse, así como
desarrollar programas de colaboración entre empresas instaladas e industrias del área de
influencia.
2. Que la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U. (en adelante
SPTCV) es una empresa pública dependiente de la Generalitat, constituida en diciembre de
1996 como mercantil instrumental de apoyo de la actuación pública, con el objetivo, entre
otros fines, de promover e impulsar la construcción y puesta en funcionamiento de aquellos
proyectos turísticos y de ocio, culturales, deportivos, industriales y/o terciarios que, en el
ámbito de la Comunidad Valenciana sean impulsados por la Generalitat, y en los que entre
otras, se desarrollen actividades educativas, culturales, deportivas, recreativas,
asistenciales, administrativas y equipamientos necesarios para su correcto funcionamiento,
con competencias en la realización de acciones estratégicas de promoción, comunicación y
difusión de la imagen de la Comunitat Valenciana.
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Dentro de este objeto social, SPTCV tiene en marcha la actuación denominada Distrito
Digital de la Comunitat Valenciana, un espacio que impulsa la creación de un tejido
empresarial de innovación digital y tecnológico con el objetivo de generar riqueza y empleo
de calidad en el ámbito de las nuevas tecnologías, en cuanto sector de futuro y fomentando
así el necesario desarrollo de la economía digital en el ámbito territorial de nuestra
Comunidad.
3. El Distrito Digital, al que SPTCV concede una extraordinaria importancia para el desarrollo
socioeconómico y la extensión de la digitalización en el conjunto de la Comunidad
Valenciana, conecta directamente con AYUNTAMIENTO DE ALCOY, cuyo objetivo es
desarrollar actividades que contribuyan a mejorar la calidad de la Gestión Empresarial de su
área de influencia.
Ambas iniciativas son perfectamente compatibles para sumar esfuerzos, porque sus
objetivos son prácticamente idénticos, persiguiendo atraer inversión y talento procedente de
la nueva economía y de las empresas digitales que en este momento se están desarrollando
y otras que se encuentran en un proceso de deslocalización, teniendo en cuenta además
que detrás de ambos proyectos hay una voluntad pública, de la Generalitat Valenciana.
Por una parte, AYUNTAMIENTO DE ALCOY quiere contar con la participación y
colaboración de SPTCV, para dar visibilidad a su Ayuntamiento y formar parte de la marca
“Distrito Digital” que está creando un hub de empresas de economía digital en la Comunidad
Valenciana.
Por otra, SPTCV quiere poder contar con el apoyo y participación en actividades y eventos
de AYUNTAMIENTO DE ALCOY, para favorecer y acelerar el proceso de desarrollo de los
fines del Distrito Digital.
Teniendo en cuenta lo anterior expuesto, AYUNTAMIENTO DE ALCOY y SPTCV
ACUERDAN
Estrechar sus relaciones, aunar esfuerzos y establecer pautas amplias de actuación que
encaucen e incrementen, dentro de un marco completamente voluntario, los contactos y
colaboraciones ya existentes.
A tal fin, formalizan este Protocolo de Adhesión, de conformidad con las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL PROTOCOLO DE ADHESIÓN.
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Es objeto del presente Protocolo establecer un marco de pautas para promover la
colaboración de SPTCV con AYUNTAMIENTO DE ALCOY para el desarrollo del proyecto
Distrito Digital Comunitat Valenciana.
Dicho marco tiene el objetivo de crear sinergias entre Distrito Digital y
empresas/instituciones externas que quieran iniciar colaboraciones y unirse al hub digital
que se está generando, al objeto de:







Transformar a la Comunidad Valenciana en una localización referente para la
atracción y el establecimiento de empresas innovadoras y tecnológicas.
Generar nuevo tejido empresarial que incremente la empleabilidad de personal
cualificado.
Retener el talento que se genera, haciendo que sus profesionales tengan posibilidad
de quedarse en nuestro entorno y ayuden al crecimiento, la mejora y la sostenibilidad
de un nuevo impulso de modernización.
Apoyar el desarrollo de proyectos de innovación entre las empresas de Distrito
Digital.
Incrementar la competitividad e internacionalización de las empresas maduras.
Desarrollar un paquete de servicios que aglutine a empresas innovadoras y/o de
base tecnológica.

Además, es también objeto de este Protocolo la difusión recíproca de ambas actuaciones;
de la iniciativa Distrito Digital de la Comunitat Valenciana por parte de AYUNTAMIENTO DE
ALCOY, así como la de AYUNTAMIENTO DE ALCOY por SPTCV.
SEGUNDA. ACTUACIONES DE LAS PARTES.
Las partes, a fin de que se llegue al voluntario cumplimento del objeto de este Protocolo,
pueden asumir las siguientes funciones y conductas:
Por parte de AYUNTAMIENTO DE ALCOY:
Realizar, a través de AYUNTAMIENTO DE ALCOY, los actos necesarios para la
colaboración, promoción y participación del proyecto Distrito Digital Comunitat Valenciana.
a) Participar o colaborar con la amplia variedad de ofertas formativas, eventos o
jornadas a realizar por el Distrito.
b) Dar a conocer el proyecto entre las empresas tecnológicas e innovadoras de
cara a su captación.
c) Apoyo en la utilización de los recursos de comunicación y promoción que
desarrolle SPTCV para difundir el Distrito Digital de la Comunitat Valenciana.
d) Realización de acciones promocionales, comunicativas, protocolarias y
campañas específicas de publicidad en prensa, medios locales y redes
sociales, conjuntamente con el Distrito Digital.
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Por parte de SPTCV:
El Distrito Digital se compromete con la AYUNTAMIENTO DE ALCOY a:
a) Hacer partícipe a AYUNTAMIENTO DE ALCOY de la promoción y creación
de eventos o formaciones, para favorecer la visibilidad y crear sinergias entre
todos los agentes sociales y económicos relacionados con Distrito Digital
Comunitat Valenciana.
b) El Distrito Digital desarrollará un paquete de servicios relativos a facilitar el
acceso de las empresas al mercado, a realizar esfuerzos en la formación de
personal, a la información sobre ayudas u otras facilidades de que puedan
beneficiarse las empresas, a organizar plataformas de financiación para las
empresas de la nueva economía y otras iniciativas tendentes al
fortalecimiento y expansión de la Nueva Economía en la Comunidad
Valenciana. Este paquete de servicios será puesto por parte del Distrito a
disposición de AYUNTAMIENTO DE ALCOY
c) Inclusión en la estrategia de comunicación global del Distrito Digital de
AYUNTAMIENTO DE ALCOY a efectos de difusión y promoción.
d) Inclusión en el portal web del Distrito Digital de la Comunitat Valenciana,
información relativa a nodos de expansión de servicios del Distrito Digital de
la Comunitat Valenciana, en el que se incluya AYUNTAMIENTO DE ALCOY
con el fin de que puedan tener acceso todas las empresas que se adhieran a
este convenio.
TERCERA. SEGUIMIENTO CONJUNTO.
Para facilitar el voluntario cumplimiento de las conductas del presente Protocolo, cualquiera
de las partes podrá proponer a la otra, posibilidades de colaboración en temas
promocionales, comerciales, de comunicación, difusión y de interés común, que se elevarán
a los órganos competentes de las partes en caso de que así sea estimado.
Se organizarán voluntariamente reuniones periódicas entre ambas partes para realizar el
seguimiento y control permanente del presente Protocolo, para valorar el opcional desarrollo
de las conductas y para comprobar si los actos, documentos y expedientes que derivan del
mismo se han desarrollado de conformidad con las pautas que le pueden ser de aplicación.
CUARTA. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.
Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sean de aplicación, lo
establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016; así como en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.
En todo caso, y en el plazo de diez días hábiles desde su inscripción en el Registro de
Convenios de la Generalitat, SPTCV, en aplicación de los que establecen los artículos
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9.1.c) i 10.2 de la Llei 2/2015, de 2 d' abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i
Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, y los artículos 3.4 i 12.2 del Decreto
105/2017, de 28 de julio, del Consell, que desarrolla dicha ley , procederá a publicar el texto
íntegro del presente Protocolo, eliminados los datos protegidos en su portal de transparencia
ubicado en su página web.
QUINTA. COMIENZO Y DURACIÓN.
El presente Protocolo comenzará desde la fecha de su firma. Tendrá una duración inicial de
cuatro (4) años.
SEXTA. MODIFICACIONES DEL PROTOCOLO.
El presente Protocolo constituye la manifestación expresa de la voluntad de las partes en
relación con su objeto y contenido. Cualquier modificación de éste deberá aprobarse por los
órganos competentes de ambas partes y seguir la misma tramitación que el protocolo inicial.
SÉPTIMA. CAUSAS DE RESOLUCIÓN.
Serán causa de resolución de este Protocolo:






El mutuo acuerdo de los firmantes. En este caso, ambas partes podrían tomar las
medidas necesarias para evitar perjuicios, tanto a ellas como a terceros, pudiendo
continuar, hasta su conclusión, las acciones ya iniciadas.
El incumplimiento de las conductas libremente asumidas por parte de alguno de los
firmantes.
Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Protocolo.
Por decisión unilateral de cualquiera de las partes, en cualquier momento y por
cualquier medio.
Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en la normativa
administrativa.

OCTAVA. INEXISTENCIA OBLIGACIONES ECONÓMICAS
La aplicación y ejecución de este Protocolo, incluyéndose al efecto todos los actos jurídicos
que pudieran dictarse en su ejecución y desarrollo, no podrá suponer obligaciones
económicas para las dos partes, y en todo caso, deberán ser atendidas con sus medios
personales y materiales.
NOVENA. RESPONSABILIDADES
Las partes firmantes se comprometen a no reclamarse ningún tipo de responsabilidad o
indemnización que pudiera derivarse de la posible adopción o no de medidas, interrupción o
resolución del presente Protocolo de colaboración, no siendo su contenido exigible
jurídicamente entre las partes
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DÉCIMA. JURISDICCIÓN
El ayuntamiento de Alcoy y la sociedad SPTCV, se comprometen a resolver de manera
amistosa, cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente protocolo. En
caso de persistir el conflicto, las partes acuerdan someterse al fuero y jurisdicción
contencioso-administrativa de la ciudad de Alcoy, con renuncia expresa a cualquier otro
fuero que en derecho pudiera corresponderles.
Por el Ayuntamiento de Alcoy, el Alcalde-Presidente, D. Antonio Alfonso Francés Pérez. Por
Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), D. Antonio Jesús
Rodes Juan.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde, D. Antonio Francés Pérez, o concejal que legalmente le
sustituya para la firma de cuantos documentos sean necesarios en orden a la efectividad de
lo acordado.
Sr. Ruiz: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bon dia a totes i a tots els presents hui en este
plenari.
Crec que hem de felicitar-nos hui per iniciar un expedient després d’un any de continus
anuncis. La veritat és que un tenia ganes d’agafar este protocol per conéixer terminis,
compromisos i, fins i tot, inversions o alguna definició respecte del projecte de Districte
Digital, una proposta concreta; però, ens trobem amb una declaració d’intencions de
caràcter merament propagandístic o, millor dit, de difusión recíproca, com diu el mateix
document.
Ara fa un any que es va aprovar una proposta del Partit Popular per a demanar que Alcoi
poguera ser seu del districte digital. No s’ha iniciat cap tipus d’expedient al respecte ni s’ha
fet la memòria que havia de desenvolupar-se per oferir els valors d’Alcoi dins d’aquest
projecte. I no hi ha res absolutament en tot l’expedient, en tot l’Ajuntament, respecte de
districte digital... Bé, sí, les preguntes que ha fet el Partit Popular en l’últim any.
Ens trobem hui amb un protocol que no fa ni una sola menció a Rodes, ni una sola menció a
què aporta districte digital per a poder implantar-se a Alcoi com a subseu, i, ni de bon tros, ni
una menció a inversió. De fet, en la clàusula vuitena diu «la aplicación y ejecución de este
protocolo no podrá suponer obligaciones económicas para las dos partes». Crec que ens
plantem en una situació preocupant, no com a portaveu del Partit Popular, sinó com a
ciutadà d’Alcoi, perquè tenim, per una part, un concurs per a redactar un projecte d’obra de
deu milions d’euros, i per l’altra part tenim, de moment, dos documents: un conveni amb
Turisme pel CDT, sense cap compromís econòmic; i aquest protocol de districte digital que
ens circumscriu a una difusió recíproca. I estem parlant de Rodes, que crec que tots els
membres de la Corporació i la gran majoria de la ciutadania d’Alcoi, considera que és una
zona estratègica per a la ciutat. A mi m’agradaria saber què és el que anem a fer a Rodes.
Perquè, anem a seguir el Pla director de l’any 2016 previ a districte digital, on parlava de
centre cultural, de Museu Valencià d’Industrialització, de Casa Museu del Modernisme,
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d’aparcament subterrani? O anem a seguir el projecte de Suècia? Realment no sabem
encara que és el que anem a fer allí.
Tenim molts dubtes respecte d’este projecte. Pensem que és fum, sense un projecte clar.
Molt d’anunci, però, com bé diu el meu company Quico Cantó, de moment, de forment ni un
gra.
No obstant això, òbviament, anem a mantindre, per descomptat, el vot a favor del protocol
amb la confiança que tots els anuncis acaben plasmant-se per fi en projectes concrets i en
realitats.
Sr. Alcalde: La veritat és que lamente molt la seua intervenció en un tema tan important,
com que Alcoi siga de les primeres ciutats de la Comunitat Valenciana que va a ser subseu
del Districte Digital, una grandíssima notícia per a esta ciutat, i que vosté, com sempre,
utilitza per a tergiversar, manipular, per intentar confondre la ciutadania. Mire, el Districte
Digital..., Alcoi va a ser seu del Districte Digital, i no perquè vosté fa un any va fer una
declaració d’intencions, una proposta dient que Alcoi fóra..., sinó perquè este govern
treballa, este govern fa el que toca defensant els interessos d’esta ciutat i, sobretot, perquè
el que hem aconseguit durant estos anys és que la Generalitat Valenciana, el Govern
Valencià, fixe a Alcoi una de les seues prioritats, i entenga la importància que té aquesta
ciutat per al conjunt del País Valencià culturament, socialment i econòmicament. I, també, en
una àrea tan important en què ve treballant-se des de fa molt de temps, com és la innovació,
com són els projectes de ciutat intel·ligent, del qual esta ciutat és referent entre les ciutats
intermèdies al conjunt d’Espanya.
I no és casual que siguem de les primeres ciutats que som subseu de Districte Digital, com
no és casual que quan la Comissió Europea, crec que una entitat que no és sospitosa
d’actuar de forma arbitrària, tria tres ciutats de tot Espanya per a impulsar projectes de
digitalització, una cosa molt vinculada al Districte Digital, doncs tria entre sis ciutats la ciutat
d’Alcoi. Només tres de tot Espanya. Ja dic, no és casual, sinó que hi ha un projecte darrere
seriós, rigorós, reconegut a Europa, reconegut al conjunt d’Espanya; i, per això, som de les
ciutats que té també un programa EDUSI, reconegut a la Comunitat Valenciana, i per això
som de les ciutats que serà subseu del Districte Digital.
Però el Districte Digital no vol dir que el Districte Digital vaja a invertir en la ciutat d’Alcoi. El
Districte Digital no invertix a Alcoi, no va d’això, no. I això hauria de saber-ho vosté, per això
no hi ha compromisos d’inversió, perquè no va a invertir-hi. Ja ho dic, que ningú espere que
el Districte Digital invertisca ni a Rodes ni en cap lloc. El Districte Digital és un projecte
d’atracció de talent, de consolidació de talent i de dinamització econòmica i de transformació
del teixit productiu del nostre territori, Que ha començat a Alacant amb un projecte fracassat,
ruïnós, desastrós, de la gestió del Partit Popular, del seu partit, en els quals, entre altres, va
contribuir a arruïnar la Comunitat Valenciana, a arruïnar la Generalitat Valenciana, i a
arruïnar el prestigi d’este territori. El seu partit. I ara, amb un projecte com el Districte Digital,
que està servint per a transformar la nostra economia i fer d’esta comunitat una comunitat
capdavantera, reconeguda. I que hui es parle d’Alacant, no per tots els casos de corrupció o
tots els casos de projectes ruïnosos del Partit Popular; si no que es parla de digitalització, es
parla d’intel·ligència artificial, i per això ha sigut seleccionada per a ubicar a Alacant el
projecte ELIS, el projecte europeu en què competíem amb altres territoris de tot Europa. Ha
sigut Alacant perquè estem prestigiant el nostre territori, igual que estem prestigiant la ciutat
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d’Alcoi. I, ni vosté ni ningú del Partit Popular va a vindre ací a donar-nos lliçons de com es
treballa des d’esta ciutat, per a dignificar, per a recuperar el prestigi i fer d’Alcoi una ciutat
capital i una ciutat amb capacitat per atraure empreses i per atraure activitat econòmica a la
ciutat d’Alcoi.
5. 22822/2019 CONTRACTACIÓ
IMPOSICIÓ DE PENALITATS PER INCOMPLIMENTS DETECTATS EN LA FASE
D'IMPLANTACIÓ DEL CONTRACTE DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA VIÀRIA

Visto el informe del Asesor Jurídico del departamento de Contratación de fecha 18 de
diciembre de 2019, en relación con el expediente de IMPOSICIÓN DE PENALIDADES AL
TITULAR DEL CONTRATO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y
LIMPIEZA VIARIA, que es del siguiente tenor
[...]Dada cuenta del acuerdo de pleno de fecha 4 de octubre de 2019, por la que se acordó incoar
el expediente de penalidades en contrato de “RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y
LIMPIEZA VIARIA”.
INFORME:
El Ayuntamiento de Alcoy y la mercantil FCC SA, adjudicó, en fecha 5 de marzo de 2018
contrato para la RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA, con una
duración de cuatro(4) años, desde la fecha de su formalización, pudiendo prorrogarse de manera
expresa, antes de su finalización, y sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas,
pueda superar los seis (6) años, formalizándose el contrato 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.
Visto el Informe-propuesta del día 20 de agosto de 2019 donde se detallaba el contenido del
incumplimiento observado.
Visto el acuerdo de pleno de 4 de octubre de 2019 donde se acordó el inicio del expediente de
incoación de penalidades y se dio un periodo de 10 días hábiles para formular alegaciones y
aportar pruebas.
Visto el acuerdo de sucesión de contrato aprobado por el pleno de 9 de diciembre de 2019 la
mercantil FCC Medio Ambiente SA es la actual titular del contrato de referencia por sucesión de
rama de actividad de la empresa FCC SA.
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Visto que no se ha recibido ningún escrito por parte de la mercantil FCC SA ni por FCC Medio
Ambiente SA como empresa sucesora conforme lo acordado en el pleno de 9 de diciembre de
2019. se puede considerar como oída la parte interesada y conforme se acordó en el pleno se
debe considerar como definitivo el acuerdo mencionado.
Visto que no se han desvirtuado los hechos detallados en el expediente conforme determinan 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.
Por lo expuesto, a juicio del abajo firmante y siempre que no existan otros criterios basados en
derecho que desvirtúen esta fundamentación y de conformidad con el artículo 212 del TRLCSP, 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
se adopte los siguientes acuerdos
PRIMERO-. Elevar a definitivo el acuerdo de pleno de 4 de octubre de 2019
SEGUNDO-.Imponer la penalidad determinada mediante informe del responsable del contrato que
asciende a 33.000 euros, que serán descontados de las cantidades en concepto de pago mensual
que deben abonarse al adjudicatario.
TERCERO-. Dar traslado del acuerdo al departamento de Contratación, de Recaudación, de Medio
ambiente y resto de departamento interesados y a la empresa titular del contrato FCC Medio
Ambiente SA[...]

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, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
A la vista de lo anterior, así como del dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Patrimonio, Obras y Servicios, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, 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), adopta los siguientes
acuerdos:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13067227120437504357 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

19 de 73

PRIMERO-. Elevar a definitivo el acuerdo de pleno de 4 de octubre de 2019
SEGUNDO-.Imponer la penalidad determinada mediante informe del responsable del
contrato que asciende a 33.000 euros, que serán descontados de las cantidades en
concepto de pago mensual que deben abonarse al adjudicatario.
TERCERO-. Dar traslado del acuerdo al departamento de Contratación, de Recaudación, de
Medio ambiente y resto de departamento interesados y a la empresa titular del contrato FCC
Medio Ambiente SA

6. 21109/2019 PATRIMONI
PERMUTA DE L’IMMOBLE MUNICIPAL SITUAT A LA PLACETA MARE DE DÉU, 2 I
EDIFICIS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.
Dada cuenta del expediente relativo a la propuesta de permuta del inmueble municipal sito
en la Placeta Mare de Déu, 2 para la ubicación de los Juzgados y la Fiscalía del Partido
Judicial de Alcoy, que cuenta con los siguientes antecedentes:
 El Ayuntamiento de Alcoy es propietario de un edificio situado en la Placeta Mare de
Déu, 2, finca registral 49698, cuya descripción literal es la siguiente:
Terreno situado en término de Alcoy, Plaza de la Mare de Deu, 2, Calle San Miquel, 39 y
Calle Sant Miquel, 42. El Solar tiene una superficie de ochocientos treinta y ocho metros
cuadrados ( 838 m²). Linda: Por Norte: con calle Verge María; Por Sur: con calle Sant
Miquel; Por Este, con solar situado en C/ Sant Miquel, 43 con ref. Catastral
9969607YH1896N0001YH; y Por Oeste: con la Plaza de la Mare de Déu.Parte de dicho
solar está ocupado por una edificación, en concreto 754 m², quedando 84 m² sin edificar. La
descripción del edificio es la siguiente: EDIFICIO, en suelo urbano, con destino dotacional
público para sede de JUZGADOS. Situado en la confluencia de las calles Plaza de la Mare
de Deu, Calle Virgen María y Calle San Miguel de Alcoy. Linda a Norte; con la replaza que
configura la confluencia de las calles San Miguel y Virgen María, Sur; Placeta de la Mare de
Deu, Este; Calle San Miguel y Oeste; Calle Virgen María. Su forma es sensiblemente
rectangular, y se encuentra exento a los cuatrovientos. Sobre un solar de 754,54 m2. Se
desarrolla en dos cuerpo diferenciados, uno que proviene de la rehabilitación de un antiguo
edificio de 538,53 m2 de planta, y otro que se realizó de nueva planta anexo a este por su
linde norte de 226,01 m2. El edificio en su conjunto, se desarrolla en cinco plantas,
correspondiendo al edificio restaurado, planta semisótano, planta baja, planta primera y
planta segunda y al cuerpo anexo plantas sótano, semisótano, baja, primera y segunda.
Estableciéndose de esta manera las conexiones entre ambos edificios, pero dado el
desnivel de la calle San Miguel, la planta semisótano se estructura como planta baja a nivel
de la calle San Miguel. El edificio cuenta con varios accesos, Principal por Plaza de Placeta
de la Mare de Deu, planta baja, y dos auxiliares por la calle San Miguel, por planta
semisótano y acceso de vehículos por la replaza que configura la confluencia de las calles
San Miguel y Virgen María, por planta sótano. Y consta de:
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– Plana sótano, con superficie construida de 225,21 m2 y superficie útil de 194 m2. Se
organiza en; acceso cubierto, garaje, Depósito, escalera B, ascensor B, zona de espera,
aseo, retén, centro de transformación, dos celdas, sala de reconocimientos, sala de
interrogatorios, archivo y cuarto de instalaciones.
– Planta semisótano, con superficie construida de 764,64 m2 y superficie útil de 443,29 m2.
Se organiza en;acceso cubierto , escalera B, ascensor B, zona de espera, aseo, dos cuartos
de instalaciones, vestíbulo, dos aseos, dos salas de vistas, distribuidos, pasillo, sala de
espera, Servicio de orientación jurídica SOJ, área administrativa de Colegio de abogados,
sala multiusos, sala forense, oficina, archivos colegiales, dos archivos generales, dos
vestíbulos de independencia , paso y escalera.
– Planta baja, con superficie construida de 848,56 m2 y superficie útil de 644,72 m2. Se
organiza en; con acceso principal, vestíbulo, área guardia civil, Registro civil, Decanato,
escalera A y ascensor A, zona de espera, tres salas de vistas, servicio común de
notificaciones, y en dos entreplantas independientes archivo registro civil y sala estudio.
Escalera B, ascensor B, área de espera, cuartos de instalaciones, aseos, administración,
sala multiusos, sala de consulta de profesionales, despacho secretario y despacho juez.
– Planta primera, con superficie construida de 741,19 m2 y superficie útil de 650,47 m2. Se
organiza en; escalera A, ascensor A, zona de espera, aseos público, aseos empleados,
oficina de atención a la victima, despacho psicólogo, dos salas multiusos, una sala de
consulta para profesionales, área administrativa de juzgado 1, área administrativa juzgado 2,
dos despachos para secretario y dos despachos para juez, almacén y reprografía. Escalera
B, ascensor B, área de espera, cuartos de instalaciones, aseos, administración, sala
multiusos, sala de consulta de profesionales, despacho secretario y despacho juez.
– Planta segunda, con superficie construida de 741,19 m2 y superficie útil de 651,04 m2. Se
organiza en;escalera A, ascensor A, zona de espera, aseos público, aseos empleados,
oficina deatención a la victima, despacho psicólogo, dos salas multiusos, una sala de
consulta para profesionales, área administrativa de juzgado 1, área administrativa juzgado 2,
dos despachos para secretario y dos despachos para juez, almacén y reprografía. Escalera
B, ascensor B, área de espera, cuartos de instalaciones, aseos, administración, sala
multiusos, sala de consulta de profesionales, despacho secretario y despacho juez.”
Dicho inmueble está siendo destinado actualmente a sede de los juzgados de esta ciudad y
sede del ministerio fiscal.
La Situación Jurídica del inmueble es la siguiente:
1. Título de adquisición: Adquirida, en cuanto a la totalidad del pleno dominio por Agrupación
y Declaración de Obra Nueva en virtud del documento administrativo expedido en Alcoy en
fecha 11 de junio.
2. Inscripción registral: El pleno dominio se halla inscrito a favor del Ayuntamiento de Alcoy,
en el Registro de la Propiedad de Alcoy, en el Tomo 1889, Libro 1443, Folio 114, Inscripción
1ª, Finca de Alcoy 49.698. Sin cargas.
3. Figura como titular el Ayuntamiento de Alcoy en el Catastro de Bienes de naturaleza
urbana con las siguientes referencias catastrales:
- 9969610YH1896N0001BH, con una superficie gráfica de 602 m² y una superficie
construida de 2.609 m².
- 9969609YH 1896N0001GH, con una superficie gráfica de 153 m² y una superficie
construida de 586 m².
- 9969608YH1896N0001YH, con una superficie gráfica de 84 m², sin edificación.
 Que en fecha 16 de junio de 2016 se firmó el “Convenio de colaboración entre la
Generalitat, a través de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas
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Democráticas y Libertades Públicas, y de la Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico, y el Ayuntamiento de Alcoi, para la ubicación de los Juzgados y Fiscalía
del Partido Judicial de Alcoy en un inmueble municipal.”, aprobado por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 1 de abril de 2016 y modificado por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 6 de mayo de 2016.
 Que en dicho Convenio se establece, entre otras cláusulas, que el Ayuntamiento de
Alcoy se comprometía a ceder el uso del inmueble de forma gratuita durante el
periodo de 1 año, desde la implantación del servicio público o efectiva ocupación del
inmueble (producida entre los días 6 a 8 de marzo de 2017), así como la
contraprestación a partir de este periodo y hasta el máximo de 4 años, plazo en el
que debía formalizarse la adquisición del derecho correspondiente sobre el inmueble
por la Generalitat Valenciana.
 Que en fecha 25 de abril de 2018, en reunión mantenida por la Comisión de
seguimiento establecida en el Convenio se acordó la posible permuta del inmueble
municipal destinado a los Juzgados sito en la Placeta Mare de Déu, 2 por tres
inmuebles propiedad del Generalitat Valenciana, conllevando la no aplicación de lo
dispuesto en la cláusula segunda, apartado c del Convenio.
 Los inmuebles de propiedad de la Generalitat Valenciana objeto de la permuta son
los siguientes:
- “URBANA: Una casa de habitación con huerto a espaldas de la misma, situada en Alcoi,
calle del Pintor Casanova, antes calle Mayor, número diez. Tiene una superficie de
trescientos ochenta y tres metros y cincuenta decímetros cuadrados la parte edificada, de
veinte metros y sesenta decímetros cuadrados la parte descubierta que constituye un patio
interior y de quinientos sesenta y cuatro metros y sesenta y cuatro decímetros cuadrados el
huerto expresado, con su balsa, o sena al todo nueve áreas ochenta y ocho centiáreas y
treinta decímetros cuadrados. Lindante la casa por derecha entrando, con la de los
herederos de Don José Bisbal y de don Agustín Gimeno, por la izquierda, con la calle de
San Bartolomé la que hace esquina, y por fondo con el huerto referido, y dicho huerto linda
por la izquierda entrando o norte con casa de Vicente mira y otras de la calle de San
Bartolomé; por delante o sur, con otro huerto y cobertizo de la casa de los herederos de Don
Camilo Pastor y por este o fondo, con el huerto llamado La Roda propio de los herederos de
Don Joaquín Pérez Estella, siendo los lindes de toda la finca, por derecha entrando o sur,
con casa de los herederos de Don Camilo Pastor; por izquierda o norte con la calle de San
Bartolomé a la que hace esquina, con casa de Vicente Mira y con otras de la expresada
calle de San Bartolomé, y por el fondo o este con el indicado huerto llamado La Roda, propio
de los herederos de Don Joaquín Pérez Botella. Consta la casa de sótanos, planta baja con
entresuelos, principal y porches”.
Edificación destinada por el Ayuntamiento de Alcoy a oficinas, cuya situación jurídica es la
siguiente:
1. Título de adquisición: Adquirida por compra en escritura pública otorgada en Valencia en
fecha 21 de julio de 1987, ante el notario Francisco Badía Gascó.
2. Inscipción registral: el pleno dominio se halla inscrito a favor de la Generalitat Valenciana
en el Registro de la Propiedad de Alcoy, en el Tomo 984, Libro 657, Folio 138, Inscripción
13ª, Finca de Alcoy 2.973. Sin cargas.
3. Catastro: Figura en el Catastro de Bienes de naturaleza urbana con referencia catastral
9966427YH1896N0001IH, con una superficie gráfica de 587 nm² y una superficie construida
de 851 m².
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- “URBANA.- Edificio sito en Alcoi, calle General Prieto, sin número. Consta sólo de planta
baja, que comprende un local comercial sin compartimentar. Ocupa una superficie de mil
ciento trece metros y diecisiete decímetros cuadrados y linda, mirando su fachada recayente
a la calle General Prieto: frente, con la misma; derecha entrando, Avinguda d’Andalusia, e
izquierda y fondo, zona peatonal. La zona peatonal de la parte izquierda de este edificio lo
separa de la Avenida Hispanidad”.
Edificación destinada por el Ayuntamiento de Alcoy a Centro Social, cuya situación jurídica
es la siguiente:
1. Título de adquisición: Adquirida por segregación en escritura de fecha 21 de abril de
1993.
2. Inscripción registral: El pleno dominio se halla inscrito a favor de la Generalitat Valenciana
en el Registro de la Propiedad de Alcoy, en el Tomo 1109, Libro 759, Folio 65, Inscripción
1ª, Finca de Alcoy 33.748. Sin cargas.
3. Figura en el Catastro de Bienes de naturaleza urbana con referencia catastral
0374807YH2807S0009MW, con una superficie gráfica de 985 m² y una superficie construida
de 2.272 m².
- “URBANA.- Parcela de terreno de uso dotacional – equipamiento, sita en calle General
Prieto, número dieciséis, ubicada en “Polígono Caramanchel”, de Alcoi. Ocupa una
superficie de cuatrocientos noventa y cinco metros cuadrados, destinada a Escoleta Infantil.
Linda: al Norte y al Este, con la calle General Prieto, y al Sur y al Oeste, con parque
público”.
Edificación destinada por el Ayuntamiento de Alcoy a Escoleta Infantil, cuya situación
jurídica es la siguiente:
1. Título de adquisición: Adquirida en virtud de esta escritura de segregación de la finca
registral, otorgada ante el Notario de Valencia D. José Manuel Fuertes Vidal, el 27 de
diciembre de 2018, n.º de protocolo 2195.
2. Inscripción registral: El pleno dominio se halla inscrito a favor de la Generalitat Valenciana
en el Registro de la Propiedad de Alcoy, en el Tomo 1889, Libro 1443, Folio 59, Inscripción
1ª, Finca de Alcoy 49.671. Sin cargas.
3. Figura en el Catastro de Bienes de naturaleza urbana con referencia catastral
0274401YH2807S0001XJ, con una superficie gráfica de 495 m² y una superficie construida
de 785 m².
 Constan en el expediente valoraciones actualizadas realizadas en fecha 15 de
octubre del 2019 por la Unidad Técnica de Patrimonio y Vivienda en las que se
establecen los siguientes valores:
◦ Inmueble sito en la Placeta Mare de Déu
3.796.230,33 €
◦ Inmueble sito en la calle Pintor Casanova, 10
623.834,06 €
◦ Inmueble sito en la Avda. Andalusia – General Prieto, 35
2.152.662,80 €
◦ Inmueble sito en la calle General Prieto, 16
978.629,85 €
 Consta en el expediente informe emitido por la Generalitat Valenciana – D.G. del
Sector Públic, Model Econòmic i Patirmoni, de fecha 7 de marzo de 2019, sobre la
valoración de los inmuebles objeto de permuta:
◦ Inmueble sito en la Placeta Mare de Déu
3.643.966,18 €
◦ Inmueble sito en la calle Pintor Casanova, 10
578.522,68 €
◦ Inmueble sito en la Avda. Andalusia – General Prieto, 35
1.942.620,67 €
◦ Inmueble sito en la calle General Prieto, 16
1.066.690,94 €
 Consta en el expediente Resolución de la Dirección General del Sector Público y
Patrimonio, por la que se acuerda el inicio del procedimiento para la permuta de
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inmuebles propiedad de la Generalitat Valenciana por inmueble propiedad del
Ayuntamiento de Alcoy, destinado en la actualidad a Juzgados del Partido Judicial de
esa ciudad, la tasación de los mismos, la aprobación de su desafectación del
patrimonio público de la vivienda, y su alta en el Inventario General de Bines y
Derechos de la Generalitat como bienes patrimoniales, de fecha 8 de octubre
pasado.
Consta en el expediente Informe de Incoacción emitido por la Alcaldía en el que se
ordena el inicio del expediente de permuta.
Existe una diferencia en las tasaciones que a continuación se detalla, resultando, en
su conjunto, las tasaciones más favorables para los intereses municipales, lo que
resulta una diferencia a favor de este Ayuntamiento de 56.131,89 euros.
INMUEBLE
VALORACIÓN AYTO.
VALORACIÓN GV

JUTJATS (PL. MARE DE DÉU, 2)

3.796.230,33 €

3.643.966,18 €

ESCOLETA INFANTIL
PRIETO, 16)

(GENERAL

978.629,85 €

1.066.690,94 €

CENTRE
SOCIAL
PRIETO, 35)

(GENERAL

2.152.662,80 €

1.942.620,67 €

OFICINAS (PINTOR CASANOVA, 10)

623.834,06 €

578.522,68 €

41.103,62 €

56.131,89 €

DIFERENCIA PERMUTA



La diferencia entre los valores de las valoraciones del Ayuntamiento y de la
Generalitat Valenciana de los inmuebles objeto de permuta no supera el 10%.

 A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes fundamentos jurídicos:
PRIMERO.- LEGISLACIÓN. La permuta es un modo especial de adquisición y enajenación
a la vez, por tal circunstancia se le aplica, con especialidades, la normativa de una y otra. De
igual forma nos hallamos ante un contrato civil, por lo que hemos de acudir a dicha
normativa para analizar su régimen jurídico; dicho esto podemos afirmar que le resulta de
aplicación lo dispuesto en los artículos 112 y ss. RB, artículos 1 y 80 TRRL, artículo 3 ROF,
artículos 5 y 80 LRBRL artículos 153 y 154 –no básicos- LPAP, artículo 5 TRLRHL, artículo
9 y DA 2ª.9 y 10 LCSP, artículos 345, 1280, 1446 y 1538 y ss. CC y el resto de
disposiciones de carácter general vigentes de legal aplicación.
SEGUNDO.– CAPACIDAD. De conformidad con lo previsto en los artículos 5 LRBRL, 1
TRRL y 3 ROF, las entidades locales, tienen plena capacidad jurídica plena para permutar
toda clase de bienes y derechos.
TERCERO.- INAPLICABILIDAD DE LA LCSP. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 9.2 LCSP, los contratos de[...] permuta, [...] y demás negocios jurídicos análogos
sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales tendrán siempre el
carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial, estando excluidos
del ámbito de la LCSP, aplicándose los principios de esa ley exclusivamente para resolver
las dudas y lagunas que pudieran presentarse (artículo 4 LCSP). Por su parte, el artículo
80.2 LRBRL, establece igualmente, que «los bienes patrimoniales se rigen por su legislación
específica y, en su defecto, por las normas de Derecho privado».
CUARTO.- DEPURACIÓN PREVIA. Con carácter previo a la permuta se depurarán las
situaciones física y jurídica de los bienes, con mención expresa de su alienabilidad,
practicándose el deslinde si es necesario e inscribiéndose en el Registro de la Propiedad si
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no lo estuvieran (artículo 113 RB). Respecto a este apartado indicar que figura
certificaciones del Registro de la Propiedad, no constando la naturaleza de patrimonial de
los bienes propiedad de la Generalitat, por lo que habrá de desafectarse, pudiéndose
realizar este acto jurídico por parte de la Generalitat en el ,0en el mismo acuerdo de
enajenación(art. 29 de la Ley 14/2001, de patrimonio de la Generalitat Valenciana).
QUINTO.- NECESIDAD DE PERMUTAR. La necesidad es un concepto jurídico
indeterminado (equidistante entre lo obligado stricto sensu y lo que es mera conveniencia)
en el que la Administración dispone de un amplio margen de apreciación, siempre orientado
a los intereses generales a que se refiere el artículo 103 de la Constitución Española. La
necesidad se ubica dentro de lo que jurisprudencialmente se ha entendido como no lo
forzoso, obligado o impuesto por causas ineludibles, sino lo opuesto a lo superfluo y en
grado superior a lo conveniente para conseguir un fin útil que sea útil al interés público, y en
este supuesto tanto el bien municipal que se pretende permutar como los de la Generalitat
están relacionados con ese interés público, máxime cuando en la actualidad ya están
desarrollándose actividades propias de la administración.
SEXTO.- VALORACIÓN TÉCNICA. El inmueble objeto de enajenación habrá de ser tasado
por técnico competente (artículo 118 RB), y así lo ha sido figurando valoraciones de técnicos
del Ayuntamiento como de la propia Generalitat.
SÉPTIMO.- LA DIFERENCIA DE VALORES HA DE SER INFERIOR AL 40% DEL VALOR
MAYOR DE LOS BIENES. Las Entidades Locales podrán excepcionalmente permutar
bienes inmuebles patrimoniales siempre que la diferencia de valor (que habrá de ser
compensada económicamente) entre los bienes que se vayan a permutar no sea superior al
40% del que lo tenga mayor (112.2 RB).
OCTAVO.- ÓRGANO COMPETENTE. Según lo previsto en la DA 2ª.9 LCSP si no supera
su valor el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de
euros, le corresponde al Alcalde las competencias como órgano de contratación del
presente contrato. Si superase los criterios establecidos (económico o porcentual) la
competencia la tendría el Pleno (DA 2ª. 10 LCSP), resultando preceptivo en tal supuesto el
sometimiento de la cuestión al trámite del dictamen previo de la Comisión Informativa
correspondiente (artículo 123.1 ROF), requiriéndose el voto favorable de la mayoría absoluta
del número legal de sus miembros, si el valor de los bienes supera el 20% de los recursos
ordinarios del presupuesto (artículo 47.2 m LBRL) En estos supuestos resultaría preceptivo
el informe previo expreso de Intervención y de Secretaría General de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 173.1 b) ROF y artículo 54.1 b) TRRL.
Así, teniendo en consideración lo anteriormente indicado, el órgano competente en el
presente expediente, y dada la cuantía de la permuta que no supera el 10% del montante de
los recursos ordinarios del presupuesto, pero si que supera los tres millones de euros, el
órgano competente es el Pleno del Ayuntamiento.
NOVENO.- DESTINO DE LOS INGRESOS. En ningún caso el importe de la enajenación de
bienes patrimoniales se podrá destinar a financiar gastos corrientes (artículo 5 TRLRHL).
DÉCIMO.- PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN. El contrato de permuta se perfecciona y
será obligatorio para ambas partes con la aceptación del acuerdo adoptado por la Entidad
Local si hubieren convenido en la cosa objeto del contrato, y en el precio, aunque ni la una
ni el otro se hayan entregado (artículo 1450 del CC por remisión del 1541 del mismo texto
legal). Por otra parte, la permuta habrá de formalizarse mediante escritura pública ( artículo
1280 del CC.
UNDÉCIMO.- INVENTARIO. El artículo 17.1 RB, establece que «las Corporaciones locales
están obligadas a formar inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su
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naturaleza o forma de adquisición», de esta forma la mencionada permuta ocasionará baja
en el epígrafe de inmuebles del Inventario y alta con respecto al bien adquirido, de las que
habrá dar debida cuenta al Pleno en la rectificación anual plenaria.
A la vista de lo anterior, así como el dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Patrimonio, Obras y Servicios, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor de
los concejales del Grupo Municipal SOCIALISTA (12), el voto en contra de los concejales de
los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), COMPROMIS ALCOI (2) y GUANYAR
ALCOI (2), y la abstención de los concejales de los grupos municipales CIUDADANOS (2),
PODEM (2) y VOX (1), adopta los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar la permuta del inmueble sito en la Placeta Mare de Deu, 2 y calle Sant
Miquel, 39 y 41, propiedad del Ayuntamiento de Alcoy, destinado a sede del Partido Judicial
de Alcoy por los inmuebles sitos en la calle General Prieto, 16, destinado a Escoleta
Municipal; en la calle General Prieto, 35, destinado a Centro Social; y en la calle Pintor
Casanova, 10, destinado a oficinas, siendo la descripción de todos ellos la que figura en la
parte expositiva.
SEGUNDO.- Aprobar la valoración emitida por la Generalitat Valenciana de los inmuebles
objeto de permuta por resultar, en su conjunto, más favorable para los intereses
municipales, y en consecuencia existirá un saldo a favor de este Ayuntamiento de 56.131,89
euros.
TERCERO.- Regularizar la situación de los inmuebles objeto de permuta en el Inventario
Municipal de bienes por el importe aprobado en esta resolución y que corresponde a las
valoraciones de la Generalitat Valenciana.
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Generalitat Valenciana, a través de
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas, y de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico y a la Intervención Municipal
del Ayuntamiento de Alcoy.
Sr. González: Bon dia, i bon any a totes les persones assistents al plenari. En aquest
assumpte ens agradaria fer un poc de recordatori públic perquè, este edifici, el dels Jutjats
de la Mare de Déu, es va construir de forma irregular. Perquè l’Ajuntament d’Alcoi, en
construir-lo, no tenia les competències per a fer-ho, i no hi havia en estos moments cap
conveni amb la Generalitat. Vull recordar també que esta gestió fou desenvolupada en
aquell moment per l’exalcalde Miguel Peralta, com a conseller de Justícia en el seu moment,
i Jorge Sedano com a alcalde.
I no érem nosaltres els que no estàvem ací en aquell moment, els que a principis de 2011
féiem públic que existia un informe jurídic que considerava il·legal la inversió d’estos jutjats. I
déiem, no érem nosaltres els que ho déiem, literalment, que s’havien construït d’una forma
obscura, opaca i il·legal. Era l’alcalde Toni Francés el que afirmava açò mateix en el seu
moment, abans de ser alcalde, clar, era a principis de 2011. Supose que després potser
l’alcalde lamentarà aquesta intervenció meua també, no ho sé.
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Al final, ara després d’invertir en la reforma de l’edifici, amb la construcció de l’ampliació que
es va fer després... bé, ampliació de l’edifici annex, després de pagar interessos bancaris pel
préstec, després de tornar a pagar per reposar elements destrossats per actes vandàlics i
per posar a punt l’edifici abans d’entregar-lo i donar-li ús, anem a cedir-lo a canvi d’uns
edificis que..., dels quals ja n’estem fent ús. I creiem que, amb aquest acord que ara es
planteja, no anem a recuperar la inversió, sinó perquè estos edificis ja els estem utilitzant
actualment amb total normalitat, es paga el seu manteniment. I, aportaran patrimoni; però
poca cosa més. I a l’hora de valorar les permutes, tenim uns dubtes davant de les
valoracions. En la valoració dels edificis del Jutjat de la Mare de Déu, creiem que a l’hora de
quantificar es partix d’un valor que és el de la reforma, després s’afegix el del sòl, però vull
dir, no és la totalitat de l’immoble. Nosaltres sempre hem posat l’exemple en alguna ocasió
en la passada legislatura, que des de Guanyar posàvem l’exemple de... déiem que és com
una casa que tens en propietat i li fas una reforma, li construïxes si vols un afegit en aquest
cas, i després, a l’hora de vendre-la, en revalorar-la, la vens pel cost de la reforma. I el cost
de la casa no el valores, si no entenem aquest punt de partida. Això i que no s’han
quantificat les últimes inversions d’adequació i dels interessos.
I, respecte dels edificis que ens donen a canvi, veiem també que, per exemple, a l’hora de
fer... uns dubtes. A l’hora de fer la valoració de l’edifici del carrer Major, per exemple,
s’empren uns factors de correcció del preu que, al final, en valorar l'antiguitat, es valora com
si l’edifici tinguera trenta anys, perquè es compta només des que es va fer l’última reforma.
Que al final, el factor de correcció de l’antiguitat d’este edifici, té el mateix factor d’antiguitat
que l’edifici de l’Escoleta, per exemple, que es valora de la mateixa forma, amb el mateix
factor d’antiguitat.
I, a l’hora de valorar-lo, també, s’empren uns estudis de propietats, uns estudis de preus,
fets a partir d’uns estudis d’Idealista.com, que tampoc no em sembla massa adequat.
Al final, i acabe. El que veiem és que ens donen uns edificis que no és que estan
beneficiant-nos, sinó que estan passant-nos un mort. Perquè ja són uns edificis que ja
estàvem donant-los un ús, i ara haurem d’adequar-los. Perquè, això sí, quan entreguem
edificis a la Generalitat ens exigixen que estiguen amb totes les condicions, com, per
exemple, el Centre de Malalts Mentals, que s’ha retardat perquè havíem d’adequar-lo a la
normativa, però quan ens entreguen l’edifici del carrer Major, estarà totalment adequat?
Complirà la normativa d’accessibilitat? Faran ells les obres abans, tal com marca el nostre
Pla d’Accessibilitat, que les valorem crec que en 200.000 euros. O com després, com ja serà
nostre, ens exigiran ells, perquè tenen també dependències de Generalitat en eixe edifici,
seran ells els que ens exigiran complir la normativa? Tenim aquests dubtes perquè veiem
que el que estem fent és legalitzar una subvenció de l’Ajuntament a la Generalitat, per dir-ho
així d’alguna forma... i mirant... sobretot mirant de passar pàgina d’un assumpte en què no
se li ha demanat cap responsabilitat als implicats, i que ara veiem com si diguérem que
regalàrem un edifici a canvi d’uns altres, que no ens aportaran massa, i el que vam pagar
per la reforma no ho recuperarem mai al final.
I amb tot açò, veiem que no podem votar a favor de la permuta. Gràcies.
Sr. Santiago: Gràcies, alcalde, i bon dia a tot el món. A Podem no ens entusiasma l’acord a
què ha arribat el Govern Municipal del PSOE; però és que ens agrada molt menys..., ens
agrada molt menys la nefasta gestió que va fer al respecte el Partit Popular. «De aquellos
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polvos estos lodos”. I dit això, ens preocupa de l’expedient, i compartia amb el company de
Guanyar el tema de l’accessibilitat, sobretot de l’accessibilitat de l’edifici del carrer Major. I,
des de Podem, demanem que, per favor, abans de signar aquest conveni es demane a
conselleria l’adequació en matèria d’accessibilitat de l’edifici del carrer Major, de l’edifici
administratiu del carrer Major. Gràcies.
Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. Primerament vull plantejar que, per a nosaltres, per a
Compromís, la valoració tècnicament és correcta, no participem, no podem tindre la mateixa
opinió que els membres de Guanyar en el tema de la valoració. És tècnicament... els tècnics
de la casa l’han valorat, els tècnics de la Generalitat també. Entenem que és correcta. Però
patrimonialment, la valoració que es fa, per exemple de l’edifici de la Verge Maria, és el que
patrimonialment representa per a la ciutat, simbòlicament representa per a la ciutat, no es té
en compte. És l’únic arc romànic, segons els arqueòlegs, més al sud del País Valencià.
Aleshores, també hauria de tindre un cert valor històric que podria representar-se.
Uns altres dubtes que se’ns plantegen és per què si el procediment per part de la
Conselleria està signat el 8 d’octubre del 2019, se’ns informa pràcticament sense temps, la
setmana passada, se’ns presenta damunt la taula que aprovem a corre-cuita este expedient
per a passar-lo ràpidament al Ple, que estem celebrant hui. Per què amb estes presses si
des d’octubre tenien la informació? Per què no ens han fet partícips a tots?
Sí que compartisc el que ha dit Guanyar i Podem respecte del del carrer Major. Si és un
edifici que, vostés, el govern, actualment està pressionant al Ministeri pel tema de la
nacional 340, en el tema de la rodona d’entrada Nord, i que no acceptarem la carretera fins
que no es facen les modificacions pertinents. No entenem per què no utilitza eixe mateix
argument de cara a la Conselleria en l’edifici del carrer Major, perquè de tots és sabut la falta
d’accessibilitat que té a les dependències de Medi Ambient, que són molt sol·licitades;
Educació, extremadament sol·licitades, mares que van amb cotxets i pares. Per què no van
a defensar aquest tipus d’actuació d’accessibilitat. No ho entenem. Vull recordar, recordar,
que Compromís fou l’únic partit d’esta Corporació que va votar en contra de la creació dels
jutjats a la Mare de Déu. Tant el Partit Socialista, el Partit Popular, com Esquerra Unida del
moment van votar a favor dels jutjats perquè s’invertia una subvenció que pensaven que era
millor que s’invertira per al centre de la ciutat, i no, únicament i exclusivament, en un edifici
que no ens pertanyia i que no teníem per què fer eixes obres. Nosaltres, tot això no s’ha
tingut en compte en la valoració. També vull recordar-los que en la primera legislatura en
què fou vosté alcalde, per part de Compromís va presentar una proposta en què es pactara
amb el Partit Popular un reconeixement de deute, que vostés van votar en contra perquè la
ciutat d’Alcoi tinguera eixe reconeixement del deute que s’havia fet, i ara, únicament i
exclusivament, estem negociant per part dels immobles. I la realitat és que pensem que hi
ha hagut una falta de capacitat de negociació per part del govern a l’hora d’incloure altres
edificis, com podríem parlar-los del tema d’Al-Azraq, que podria haver-se inclòs en aquest
conveni, en aquesta situació, perquè és el que voldríem, és el que necessitàvem, però
pensem que es podria haver inclòs, pensem que no ha sigut un acord favorable per a la
ciutat, i per això el nostre vot passarà a ser en contra. Gràcies.
Sr. Ruiz: Gràcies, senyor alcalde. Bé, en primer lloc, vull destacar el treball dels tècnics
municipals en tot este expedient. Però, nosaltres pensem que el govern d'Antonio Francés,
hui, culmina una gestió que cal reconéixer, ha tingut unes conseqüències nefastes per als
interessos de la ciutat. I ho fa amb una proposta que situa l’actual govern com a cooperador
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necessari d’eixa gestió. No he dit que la feren vostés, sinó que culmina eixa gestió. Els situa
com a còmplices per dues qüestions.
En primer lloc, perquè en huit anys de govern, no ha sigut capaç d’anul·lar l’aprovació ni
l’execució d’unes obres que, com saben, no eren competència de l’Ajuntament. I no perquè
ho diga jo, sinó perquè ho diu la Llei de Règim de Bases Locals i, fins i tot, un informe del
Partit Socialista de l’any 2011 a càrrec d’un professor de Dret Administratiu. Ni han anul·lat
eixos acords ni han demanat responsabilitats. Supose que s’esforçaran a parlar del Partit
Popular que, com ha fet abans amb la qüestió del Districte Digital, és el que els interessa.
Sempre embrutar el nom del Partit Popular. Jo crec que cal demanar responsabilitat a
persones amb noms i cognoms. En este cas, Miguel Peralta i Jordi Sedano. Per què
persones i no partits? Perquè el Partit Popular ha signat convenis i ha fet obres
d’infraestructures judicials en tota la Comunitat Valenciana. Alcoi ha sigut l’únic lloc on això
no ha sigut possible. Per què a Alcoi? No ho sé, en huit anys li ho podria haver preguntat al
senyor Sedano, l’ha tingut molt a prop. Li ho podria haver preguntat, per què no es va signar
un conveni? Jo crec que han tingut huit anys per a..., mentre negociaven pressupostos o
aprovació del Pla General, haver-li fet eixa pregunta. Perquè, al final, jo crec que els ha
interessat més garantir-se els vots i, de pas, anar erosionant, primerament al Partit Popular, i
després a Ciudadanos. En qualsevol cas, en huit anys no han sigut capaços ni d’anul·lar els
acords d’un projecte que incomplia la legalitat ni de demanar responsabilitats a les persones
que van fer possible aquesta operació. Eixe és el primer motiu pel qual vostés hui són
còmplices d’eixa gestió de nefastes conseqüències per al poble d’Alcoi.
I, en segon lloc, són cooperadors necessaris, són còmplices perquè proposen consolidar
una operació perjudicial i negativa. Perjudicial i negativa, dos adjectius que no pose jo, els
posava vosté en este Saló de Plenaris en 2011, abans de ser alcalde. Perquè estem davant
d’un negoci ruïnós. Perquè no recuperem una inversió. Els tres edificis estan ja en ús per
part de l’Ajuntament d’Alcoi. Vostés, l’any 2010, el Partit Socialista, i en concret l’alcalde
Antonio Francés, demanava que se signara un conveni, i que no s’ocupara l’edifici fins que
hi haguera un acord que garantira la recuperació de la inversió. Això l’any 2010. Ens
plantem hui, en 2020, amb una permuta ruïnosa i amb un edifici ocupat, sense demanar la
reversió de l’antic jutjat. Encara no s’han iniciat els tràmits per tal de demanar eixa reversió i
que forme part del patrimoni d’Alcoi. Sense demanar interessos de demora i, fins i tot,
perdonant 51.300 euros del lloguer d’any i mig en què la Conselleria ha utilitzat l’edifici que
és propietat de l’Ajuntament d’Alcoi i que hui és objecte de permuta.
Alcoi, senyor alcalde, no necessita edificis que ja està utilitzant. Alcoi necessita diners,
necessita inversions o, si no n’hi ha, dins d’esta permuta, necessita sòl on poder
desenvolupar nous projectes.
En conclusió, no estem d’acord amb una permuta que culmina, com dic, una gestió de
nefastes conseqüències per al poble d’Alcoi, I, en segon lloc, no podem tolerar la
connivència d’un alcalde, que hui esdevé, insistisc, còmplice per no demanar
responsabilitats a les persones que van fer possible aquesta operació ruïnosa. I un alcalde
que no defensa els interessos d’Alcoi...
Manifestem, per tant, el vot contrari del Partit Popular. Volem ser una oposició responsable, i
no anem a defensar ací unes sigles. No estem ací per defensar unes sigles. I menys quan
estem davant de fets comesos per persones que estan molt allunyades de les nostres sigles.
Estan molt allunyades del Partit Popular. El que fem ací és defensar els interessos d’Alcoi. I
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crega’m, senyor alcalde, que amb aquesta permuta, els interessos d’Alcoi ixen àmpliament
lesionats.
Sra. Zamorano: A vore, jo crec que, donades les intervencions, no cal contestar un per un,
perquè cadascú té les seues raons, però és que la intervenció del representant del Partit
Popular m’ha resultat escandalosa. Escandalosa que parle de falta de responsabilitat d’este
govern, escandalosa que parle que hem arribat a un acord nefast per al poble d’Alcoi, este
govern, quan el seu Partit Popular, en la primera legislatura, quan este govern va intentar,
sent el PP govern en la Generalitat, va intentar aconseguir un acord. No va ser possible
perquè aleshores sí que haguera sigut nefast per a esta ciutat, quan el senyor Serafín
Castellano, acompanyat de Fernando Pastor, que no renegue del Partit Popular, perquè
encara és el mateix Partit Popular, en una reunió en què estava el senyor alcalde i estava jo,
l’únic que ens va oferir el Govern Valencià en aquell moment, Serafín Castellano de
conseller de Justícia, era que li cedírem, que li cedírem en propietat el jutjat, a canvi de res,
o se n'anaven. Perquè, aleshores, recordem, i vosté se’n deu recordar, que perillava el
destacament de Fiscalia. Que vaig acompanyar jo, personalment, el destacament de Fiscalia
a buscar una altra ubicació perquè no se n'anara d’Alcoi eixe servei. En eixe punt estàvem.
Amb actes d’inspecció que aconsellaven tancar l’edifici, i perillava l’administració de justícia
del partit judicial, que no és d’Alcoi, és del Partit Judicial. I perdíem la capitalitat en eixe
sentit.
I vosté parla de responsabilitat ara ací? Responsabilitat la que ha tingut este govern.
Perquè, a més, si s’ha arribat a este acord quan va entrar el govern valencià del Botànic, és
perquè no tenien un duro per a pagar l’edifici, i per això es va acordar una permuta. Perquè
no tenien un duro perquè el seu govern del Partit Popular havia deixat les arques buides, i,
per això, es va haver d’arribar a esta permuta. Una permuta en què el govern d’Alcoi en eixe
moment, i ara, no teníem cap de força perquè el seu govern del Partit Popular no havia
signat cap conveni anterior per a poder fer-lo valdre. I, a posteriori, ara vosté diu que, per
què no anul·làvem els acords? I què haguérem fet? Haguérem anul·lat els acords, i l’edifici
que estava preparat per a ser un jutjat, què haguérem fet d’ell? Eixa era la solució? Eixa és
la solució? Anul·lar els acords i quedar-se un edifici preparat per a un jutjat amb tres sales
de vistes? Això no ho hem dit mai nosaltres, mai ho hem dit. Això es va parir com un jutjat, i
havia de ser un jutjat, i el que hem aconseguit amb un acord és que el govern... bé,
l’Ajuntament i el poble d’Alcoi aconseguiren la inversió. I la inversió l’hem aconseguida. Amb
tres immobles de la Generalitat que, per què no han sigut altres? Perquè eixos tres
immobles són patrimoni de la Generalitat. I molts altres que vostés ja ho han consultat,
saben que no són de la Generalitat, que són de l’EIGE, i no es podia fer la permuta perquè
no eren patrimoni de la Generalitat. Eixos tres, sí, eixos tres que han estat ocupats sempre i
en ús per l’Ajuntament d’Alcoi, i pels serveis municipals d’Alcoi, i que ara veuen malament
que els tinguem en propietat. O siga, que l’Ajuntament d’Alcoi sí que pot gaudir en cessió
per vint-i-cinc anys... --no sé el temps que estem gaudint d’eixos immobles sense pagar un
duro a la Generalitat--, això ho veuen bé; però a la contra, quan és la Generalitat la que té
ací un servei, ja li dic, per al partit judicial de tot el territori, això ho veuen malament. Jo no sé
quin criteri tenen uns i altres, però jo crec que és el millor acord ateses les circumstàncies en
què estaven les dues administracions, el millor acord que vam poder aconseguir. I, si no,
vosté, en comptes de donar lliçons a este govern, haver preguntat a Fernando Pastor, per
exemple, que ho sap tot.
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Sr. Ruiz: Sí, la senyora regidora ha dit que el Partit Popular en la Generalitat Valenciana
oferia ocupar el jutjat a canvi de res. És el mateix que estem fent hui. És el mateix que
estem fent hui. Perquè vosté, com a regidora de Patrimoni, hauria de conéixer per què hi ha
determinades infraestructures que formen part d’esta permuta, que es van construir ara fa
molts anys, i hauria de saber els perquès. Perquè van ser el complement a un
desenvolupament urbanístic a la Zona Nord. Primerament, des de l’últim govern de la
dictadura, assumida després amb la instauració de l’estat de les autonomies per la
Generalitat Valenciana. És a dir, fer el centre social, fer l’Escoleta, eren obligacions, en
primer lloc, de l’Estat, que va assumir, després la competència, la Generalitat Valenciana. És
a dir, ací no estan regalant-nos res, no. I vosté hauria de saber-ho, això és el més trist.
Perquè jo no sóc el regidor de Patrimoni, vosté ha sigut, vosté ha sigut, vosté ha sigut. Sí,
ací del que es tracta és d’anar retirant responsabilitats, anar retirant responsabilitats. Jo
acabe d’arribar, jo acabe d’arribar, jo acabe d’arribar..., anem a assumir responsabilitats.
Pensem, i vosté ho ha dit, que és el millor acord possible. Doncs insistisc, és un acord
ruïnós, un acord ruïnós que ve d’un acte concret. L’acte concret és la no signatura d’un
conveni. «De aquellos polvos, estos lodos», ho ha dit el company de Podem. Però anem a
centrar-nos en eixe punt, perquè hui en dia el que portem al plenari és una proposta de
permuta, insistisc, ruïnosa. I ho ha reconegut vosté. És a dir, és el millor acord possible.
Doncs bé, estem oferint l’edifici del jutjat a canvi de res, perquè són edificis d’ús municipal. I
analitzen el perquè es va construir, i a qui corresponia la responsabilitat, i per què es va
instruir. Perquè són béns que formen part ja del poble d’Alcoi. Formen part del poble d’Alcoi.
I ací del que es tracta és de mirar quina és la realitat, i no contar la història que a nosaltres
ens interessa en cada moment i en cada situació.
Insistisc, un acord ruïnós. Vostés acaben culminant eixa gestió nefasta que van fer uns
altres, i que tant de mal li ha fet als interessos de la ciutat.
Sra. Zamorano: Acabe. Uns altres no, el meu Partit Popular. Diga-ho. El seu Partit Popular.
I açò no és una gestió nefasta. Perquè, per molt que vosté vulga repetir-ho, el poble d’Alcoi
ací no està perdent, està guanyant la propietat de tres immobles. Que no eren nostres, que
tenien cedit l’ús, que estàvem utilitzant-los, però no eren nostres. Ara passen a l’inventari
municipal, i això és un increment patrimonial. I això vosté pot repetir-ho milions de voltes,
però això és un increment patrimonial que compensa el dèficit que va produir eixa
construcció de l’edifici que va fer el seu Partit Popular sense tindre competències, i sense...
saltant-se tota la normativa en eixe moment. Amb un conseller de Justícia alcoià en eixe
moment, i amb un alcalde del PP, i amb regidors que continuen estant en actiu ara en
política local i... Aleshores, ho torne a dir, val la pena que no insistisca en este camí. Vosté
no, altres companys de la Corporació, poden insistir en eixe..., però vosté no. Perquè vosté,
malgrat que vulga desdir-se de bagatge, vosté té responsabilitat perquè vosté representa les
sigles d’un partit. I vosté, i vosté, la responsabilitat de no oblidar-se, de no oblidar-se a qui
representa, i qui va començar açò. I això no pot negar-ho, per molt vinga vosté nou a la
política, vosté representa unes sigles que tenen un bagatge, i prou lamentable en este
poble.

7. 26233/2019 SANITAT
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PROPOSTA D'ACORD DE PLE PER A L'ADHESIÓ AL IV PLA DE SALUT 2016-2020 DE
LA COMUNITAT VALENCIANA
El IV Pla de Salut 2016-2020: "Salut en totes les edats. Salut en totes les polítiques" de la
Comunitat Valenciana persegueix millorar el nivell de salut i reduir les desigualtats en salut
en la nostra societat, amb actuacions concretes des de l'administració i comptant amb la
participació ciutadana.
El IV Pla de Salut 2016-2020 s'articula al voltant de cinc línies estratègiques, la innovació i
reorientació del sistema sanitari i la seua orientació cap a la cronicitat, la reducció de les
desigualtats en salut, l'atenció de la salut en totes les etapes i en tots els entorns de la vida.
Posa especial èmfasi a potenciar aquells recursos comunitaris que generen salut i té entre
els seus valors i principis fonamentals l'equitat, la coordinació i la participació ciutadana.
Les actuacions en l'àmbit local se centraran en:




Accions formatives i de capacitació dels membres del grup impulsor del projecte.
Anàlisi de la situació de salut del municipi de forma participativa, incorporant els
recursos i contacte del qual s'arrepleguen en l'annex d'este document.
Desenvolupament de projectes orientats a promoure la salut en les diferents edats i
en els diferents entorns de la vida de les persones en l'àmbit municipal.

L'àmbit local és un entorn essencial per al IV PLA DE SALUT DE LA COMUNITAT
VALENCIANA i per a guanyar salut en el municipi. Els Governs locals tenim una infuència
directa en la salut de la població treballant conjuntament entre sectors i comptant amb la
participació de la ciutadania.
A la vista de l'anterior, així com del dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis
Sociosanitaris, l'Ajuntament Ple, per majoria, amb els vots a favor dels regidors dels grups
municipals SOCIALISTA (12), PARTIT POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), PODEM
(2), GUANYAR ALCOI (2) i VOX (1), i amb l'abstenció dels regidors del Grup Municipal
CIUDADANOS (2), adopta els següents acords:
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Formalitzar per mitjà d'este document l'adhesió del municipi d'Alcoi al IV Pla de
Salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana, i en particular el nostre interès en els objectius
i accions del dit pla sobre els quals es puga actuar des de l'àmbit local.
Tercer.- Designar com a persona coordinadora d'esta adhesió a C. Samantha Ruano
Blanco, les dades d'afiliació i contacte del qual s'arrepleguen en l'annex d'este document.
Quart.- Traslladar a la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut que
corresponga, el nostre compromís d'adhesió al IV Pla de Salut, als efectes de comptar amb
el seu suport i assessorament.
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Cinqué.- Traslladar a la Federació Valenciana de Municipis i províncies este compromís
d'adhesió al IV Pla de Salut.
Sisé.- Publicar i notificar aquest acord als interessats.

8. 25340/2019 SECRETARIA GENERAL
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DES DE LA NÚMERO 5023
FINS A LA NÚMERO 5443 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 29 de noviembre de 2019, núm. 5023, al 26 de diciembre de 2019, núm. 5443.

El Pleno de la Corporación queda enterado.

9. 27226/2019 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
RUEGO INCREMENTAR LA PRESENCIA POLICIAL EN LAS CALLES
Lee el ruego el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox.
«El articulo 104 de la Constitución Española, encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la
seguridad ciudadana, encaminada a generar y mantener, y en su caso restablecer un clima
de paz y confianza entre los ciudadanos.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son las organizaciones encargadas de prestar a los
ciudadanos el servicio de “seguridad pública”.
Hay determinadas zonas de la ciudad, en las que la ausencia de policía, sobre todo a
determinadas horas de la noche, crea conflictos e inseguridad en la ciudadanía, como
ocurre en algunas zonas de ocio, destacar entre ellas la Plaza Gonzalo Cantó.
RUEGO


Incrementar la presencia policial en las calles, mayor control en el cumplimiento de
las ordenanzas y volver a instaurar la Policía de Barrio.



Aumentar y mejorar el dispositivo de vigilancia y control del ocio nocturno en la zona
centro de la ciudad, en especial reforzar las noches de los jueves, sábados y
vísperas de festivos en las zonas de mayor concentración de jóvenes.»
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Sr. Llopis: Moltes gràcies, senyor alcalde, i molt bon dia a totes i a tots, i feliç any a tots.
Bé, davant del prec que vostés presenten, vull contestar-los que tots i cadascun dels
dispositius i presència policial a la nostra ciutat, ve marcada per directrius i decisions de la
Prefectura de la Policia Local. Tècnics i professionals que saben conjugar els efectius que
en l’actualitat tenen amb les necessitats que la nostra ciutat té. En aquests moments,
nosaltres no podem acceptar aquest prec, però sí que ens manifestem i ens comprometem
que una vegada tinguem incorporats els 19 agents que anem a incorporar, 19, parlem
possiblement d’una de les majors incorporacions d’agents. De fet, el dilluns que ve
s’incorporen 8 agents més. Podrem donar possibilitats que la Prefectura de la Policia puga
ampliar totes i cadascuna de les necessitats, dispositius, controls i servicis que vostés estan
reclamant.
Sr. Abad: Muy bien, pues esperemos que sea así. Muchas gracias.
10. 27226/2019 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
PREGUNTA MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA POLICÍA LOCAL
Lee la pregunta el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox.
«La memoria de la Policía Local de Alcoy debe recoger las actividades más importantes
realizadas durante el año, respondiendo a un compromiso de transparencia en la gestión
policial de proximidad y dentro del proceso de mejora continua.
La última memoria de actividades de la Policía Local data del año 2016.
Teniendo en cuenta que esta memoria se debería de publicar de forma anual.
PREGUNTA


¿Por qué se ha dejado de realizar la Memoria de Actividades de la Policía Local?



¿Cuando tienen previsto volver a realizarla?»

Sr. Llopis: Moltes gràcies una altra vegada.
Bé, primer que res, el que m’agradaria és recomanar-li una cosa. Que una vegada vinga a
portar estos precs o estes preguntes que vosté ha portat, consulte directament a la font. No
a aquells que l’únic que pretenen, l’únic que pretenen és utilitzar-los a vostés com aparell
polític, i per una altra, atacar l’equip de govern d’una forma estèril i molt innecessària.
Una vegada dit açò, el que m’agradaria contestar-li, respecte de les dues preguntes que
vosté està fent, és que les memòries mai s’han deixat de fer, sempre se n’han fet. De fet, les
memòries nosaltres les tenim. Tenim la del 2017 i 2018, i ara està elaborant-se la del 2019. I
jo, ara mateix em compromet, ara mateix, a enviar-los còpia digital perquè tots els grups
polítics tinguen les dues còpies que vostés estan asseverant i dient que no s’han fet. Per
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tant, li he contestat amb les dues. I li recomane això, que per a l'altra, em pregunte
directament a mi, i li donaré les còpies.

11. 27298/2019 GRUP MUNICIPAL POPULAR
RUEGO PARTICIPACIÓN ÓRGANOS CONSULTIVOS
Lee el ruego la Sra. Payá, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular.
«El todavía borrador del Reglamento de Participación Ciudadana tiene entre sus principios y
objetivos básicos promover la participación de los vecinos, entidades y asociaciones en la
gestión municipal respecto a las facultades de decisión que corresponden a los órganos
municipales representativos.
Con el objeto de conseguir una participación ciudadana real, donde los componentes de
órganos consultivos, como Mesa Local de Turismo, Mesa del Centro, Mesa de Igualdad,
Consejo de Bienestar Social, de Cultura, Consejo Económico y Social, Consejo de Infancia y
Juventud, Consejo Escolar, Consejo Social, de Medio Ambiente, Centro de Deportes…,
cuenten con la documentación necesaria que les permita consensuar con su colectivo o
entidad el posicionamiento ante las iniciativas planteadas y elaborar, en su caso,
alternativas, proponemos el siguiente
RUEGO


Que el Gobierno municipal facilite a los miembros de órganos consultivos, mesas y
consejos sectoriales, toda la información relativa a los asuntos a tratar en cada
convocatoria.



Que el Gobierno municipal facilite a todos los componentes de órganos consultivos,
mesas y consejos sectoriales la documentación necesaria (expedientes, propuestas
de otros colectivos, propuesta del Gobierno, etc.), relativa a los asuntos a tratar en el
orden del día.»

Sra. Sanjuán: Gràcies, senyor alcalde, bon dia a tots. Miren, realment no sabem esta
pregunta, este prec, a què ve, perquè això es fa. Si no ho sabien, el primer que haurien
d’haver fet és preguntar-ho. Per això es fa, s’alça acta, i es fa un ordre del dia amb tots els
temes que van a tractar-se en cada reunió.
Sra. Payá: Bueno, lamentamos la indefinición ante este ruego. Esto es una propuesta
constructiva para conseguir una participación real, no una participación a medida del
Gobierno o concejal de turno.
Aunque conocemos los asuntos del orden del día, se llevan sin ninguna información previa.
Es como si viniésemos aquí al Pleno, sin ninguna comisión previa, sin expedientes, sin
conocer los textos de las propuestas del resto de grupos, y tuviésemos que decidir nuestro
posicionamiento aquí y ahora. Los representantes de colectivos o entidades no pueden
haber establecido un criterio o un posicionamiento consultado previamente con las personas
a los que representan. Cuando se acude a uno de estos órganos sin haber podido trabajar
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propuestas o haber establecido un criterio, no se puede ni aportar ni cuestionar. Entonces, la
participación queda anulada. Quizá es lo que pretende el Gobierno, crear en los colectivos la
ilusión de participación por el hecho de acudir a estos órganos, cuando en realidad la
propuesta que presenta el Gobierno es la que sale adelante, puesto que los que acudimos
carecemos de criterios para poder aportar o cuestionar, y esto es una falsa participación.
Tenemos un ejemplo claro. Por ejemplo la campaña de Viure al Centre, la Campaña de
Viure al Centre, por supuesto que la Mesa del Centro conocía que se estaba trabajando en
una campaña para traer a personas a vivir al Centro; pero unos meses después nos
presentan la campaña con todo ya decidido. Los componentes de la Mesa del Centro
desconocíamos lo que se iba a presentar, la magnitud de la campaña, las fechas que se iba
a realizar, el importe. Por tanto, fuimos con un desconocimiento total. Un desconocimiento
que no nos permitía ir con un criterio preconcebido en el seno del colectivo que
representamos. Por lo tanto, no teníamos armas suficientes para cuestionar el modelo de
campaña, si era el momento de realizar la campaña o hacer un balance entre el coste y el
posible beneficio para la atracción de habitantes al Centro. Esto es un claro ejemplo de lo
que está sucediendo; pero hay más ejemplos. Por ejemplo, la elección del lugar de
celebración de la Trobada Solidària, se lleva como punto del orden del día al Consell de
Bienestar Social, pero desconocemos la opinión del resto de colectivos al respecto. Y el
Gobierno propone repetir ubicación. Nadie dice nada, puesto que se ha acudido –Sr.
Alcalde: Disculpe, però és que fa estona que ha tocat el…– , o sea, nadie dice nada, puesto
que se desconoce la propuesta de otros colectivos, nadie cuestiona nada y la propuesta del
Gobierno sale adelante. Creo que esto no es favorecer la participación. Gracias.
Sra. Sanjuán: Bé, com he dit, no anem a acceptar aquest prec; perquè la pregunta, el prec
seu..., és que donem informació. La informació es dóna, tota la informació possible, sempre
sotmesa a la normativa vigent. Nosaltres no anem a acceptar una cosa que contravinga la
legalitat. A més, tenim òrgans consultius formals i altres d’informals, com deia això de la
Mesa del Centre. Ací, el que es busca és donar participació a tots per escoltar i debatre les
diferents opinions i suggeriments. Els suggeriments ixen en eixes meses, no tenim la bola de
cristall. Els suggeriments ixen de cadascú. I, per això, donem la màxima participació, com
nosaltres l’entenem. No com vosté puga entendre-la.
I, quant a allò de la Mesa... allò de la Trobada Solidària, que sàpia que en una acta d’eixe
grup, el Consell de Benestar Social, amb tots els grups que la conformen, són les que van
decidir eixe lloc, i la data per a celebrar eixes trobades solidàries. Si no ho sabia, li ho torne
a dir, pregunte.

12. 27298/2019 GRUP MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTAS SOBRE LA ILUMINACIÓN DE REYES
Lee las preguntas la Sr. Payá, concejala del Grupo Municipal del Partido Popular.
Sra. Payá: Sí, gracias de nuevo. Bueno, hacemos las preguntas estas ahora porque para
comisión informativa no teníamos la información necesaria para poderlas realizar.
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«Hemos constatado que el precio del contrato de alquiler e instalación de alumbrado de
Reyes 2019 se incrementó respecto al año anterior (Reyes 2018) en 3.801,61 €
 ¿Cuál es el motivo de este aumento?»
Sr. Martínez: Gràcies, i bon dia a tots. Bé, el motivo del aumento del año 2018-2019 es que
hubo más motivos puestos en la calle.
Sra. Payá: Más motivos.
«También el precio del alquiler para este año, Reyes 2020, ha aumentado respecto al 2019
en 3.181,94€, a pesar de mantener las mismas calles con el mismo número de motivos



¿A qué se debe este aumento?»

Sr. Jordi Martínez: Me hace las dos o...
Sra. Payá:
 ¿Por qué no ha disminuido el importe del contrato pese a que el alquiler de los
motivos ha ido disminuyendo desde el contrato de Reyes 2018, como consecuencia
de la colocación de motivos propios?
Sr. Jordi Martínez: Bien, como he dicho, en el 2018-2019 se pusieron más motivos en las
calles, y en el 2019, lo que se ha incrementado es la partida, porque hay una partida nueva,
que es de mantenimiento, que tienen todos los días presencia aquí la empresa adjudicataria.
Pero, en la intervención anterior estabais hablando del tema de la información, estábamos
hablando del desconocimiento de lo que iba a pasar, y estos son expedientes
administrativos que, con solo consultarlos y ver el informe justificativo de los mismos, pues
no… pues no, porque está aquí, porque está aquí explicado. Y hay un informe justificativo
de la ingeniero técnico municipal eléctrica, que en la Mesa de Contratación de la cual forman
parte todos los miembros de la Corporación, se puede preguntar y aclarar todas las dudas.
Pero con solo trabajar un poquito y ver los expedientes, y ver los incrementos en dónde se
han dado, se hubieran solucionado estas preguntas. De todas formas, si queréis consultar el
expediente, sabéis que lo tenéis a disposición.
Y tampoco se consultó, tampoco se contestó en la comisión, porque yo creo que el trabajo
de la oposición es trabajar los expedientes. Se consulta el expediente de contratación de la
luz, se consulta el expediente de contratación de la luz, y ahí se ven las diferencias que hay,
por qué hay un incremento. Pero es tan sencillo como este año hay un servicio más, que es
el servicio de mantenimiento todos los días, que afortunadamente, hace un par de sábados,
lo tenemos contratado con dos mil euros más todo el beneficio industrial y el IVA, y
estuvieron cambiando toda las luminarias para que estas fiestas de Reyes, luzcan a pesar
de lo que nos pasó hace quince días, que cayeron por lo menos 20 motivos.
13. 27331/2019 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
RUEGO PUBLICACIÓN ESTADO EJECUCIÓN MOCIONES Y RUEGOS
Lee el ruego la Sra. Rosa García, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos.
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13067227120437504357 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

37 de 73

«En este ruego me van a permitir que, aunque lo voy a resumir, lo lea para que se entienda.
Nosotros pedimos... queremos hablar de que las mociones y ruegos son un instrumento
político fundamental, gracias al cual los partidos políticos con representación en las
instituciones presentan propuestas para su debate y aprobación en el Pleno Municipal.
En muchas ocasiones, estas mociones y ruegos reflejan directamente las ideas,
necesidades e inquietudes que transmiten los propios ciudadanos a sus representantes
políticos, elegidos a través de las urnas. Por lo tanto, se trata de uno de los pilares
fundamentales en los que se articula nuestro sistema democrático.
A pesar de su importancia, la ejecución de un número elevado de las mociones y ruegos
aprobados se retrasa demasiado, o directamente no son ejecutadas.
Si bien somos conscientes de que para llevar a cabo muchas de estas mociones y ruegos
es necesario dotar una partida económica al respecto y asignar recursos humanos a tal
efecto –algo que sin duda, retrasa y dificulta su puesta en marcha– esta circunstancia no
debe alejarnos de nuestro objetivo principal, que es su cumplimiento en el menor tiempo
posible, adaptándolo a los recursos disponibles y las circunstancias concretas.
Aunque el retraso o incumplimiento de las mociones y ruegos aprobadas pueda estar
justificado por las causas comentadas, el ciudadano tiene derecho a conocer esta
información, ya que de lo contrario, se está generando una incertidumbre innecesaria y
creando falsas expectativas.

Desde Ciudadanos, creemos que hay que ser responsables con nuestros acuerdos y con los
ciudadanos, para lo cual, debemos comprometernos a materializar el cumplimiento de las
Mociones y Ruegos aprobadas, en el menor tiempo posible, ofreciendo información a los
ciudadanos para que puedan conocer el estado de las mismas. Lo contrario, supone un
grave perjuicio hacia la confianza de los ciudadanos para con las instituciones.
Por todo ello, proponemos al Pleno el siguiente:
RUEGO:
Que el Ayuntamiento de Alcoy incluirá en la página web municipal un apartado, visible y
fácilmente accesible, en el que figuren todas las mociones y ruegos aprobados; el grupo
municipal que la propone; el estado de ejecución de las mismas y la fecha en la que fue
aprobada.
Y que se incluyan todas las mociones y ruegos aprobadas desde el inicio de la legislatura
actual.»
Sra. Sanjuán: Gràcies, senyor alcalde, de nou. Bé, en este cas acceptem el prec perquè, a
més, estem treballant per millorar la pàgina web, dia a dia, i el que intentem és ser el més
fidels possibles a aquests principis tan importants per a nosaltres i per a tota la ciutadania,
com són la participació i la transparència. Creiem que és una bona iniciativa i, per això,
acceptem el prec.
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Sra. Rosa García: Pues expresar únicamente la satisfacción de nuestro grupo municipal,
porque creemos además que en la propia página web de transparencia se hace un alegato
real a la voluntad que tiene el Gobierno en aras de la transparencia, y pensamos que era
muy importante que esto se incluyera. Gracias de nuevo.
14. 27298/2019 GRUP MUNICIPAL POPULAR
RUEGO PARA LA CREACIÓN DE LA WEB ALCOI SOLIDARI
Lee el ruego la Sra. Payá, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular
«Resulta reconfortante saber que, por muy duras que sean las situaciones que se nos
presentan en la vida, siempre existirá alguien que no nos dejará caer. A esta conclusión
llegaba hace algún tiempo después de conocer a una serie de personas, que de forma
voluntaria o profesionalmente, pero con muy pocos recursos, apoyan a través de
asociaciones esas difíciles circunstancias con las que tenemos que lidiar a lo largo de
nuestra vida.
El amplio tejido asociativo de Alcoy conforma una red de recursos asistenciales esencial
para las personas que puedan necesitarlo en determinados momentos, complementarios a
los ofrecidos por la administración. Por ello consideramos imprescindible dar visibilidad a
estas entidades facilitando búsquedas a través de nuevos canales de información, desde un
ámbito más directo y personal, que complemente la promoción que anualmente la Trobada
Solidaria hace de estas asociaciones.
Por todo ello formulamos el siguiente,
RUEGO



Que el Ayuntamiento de Alcoy plantee al Consejo de Bienestar Social u órgano que
lo sustituya, desarrollar la web Alcoi Solidari. Una página a modo de catálogo de
entidades sociales de la ciudad que contenga al menos una presentación de cada
entidad, ubicación, contacto y servicios que ofrece.»

Sra. de Gracia: Gràcies, senyor alcalde, i molt bon dia a tots i a totes. Doncs, vull comentar
que no anem a acceptar-la. Però no anem a acceptar-la per una explicació. La web Alcoi
Solidari no existix com a tal. Nosaltres tenim en el web de l’Ajuntament un apartat on està el
Consell de Benestar Social, que és l’òrgan que dirigix, com bé vosté sap, perquè està en
este Consell. Este Consell té en la pàgina web de l’Ajuntament..., té totes les entitats
representades que, si bé és veritat, es comprometem a..., perquè estem en això, estem
mirant totes les entitats, perquè hi ha entitats que hem d’anar canviant. Com bé vosté sap, a
partir de gener ja formarem part del Consell Inclusiu; aleshores, estem refent-ho i estem
treballant-ho. Però com a Alcoi Solidari, tal qual, no ho és. Perquè no anem a crear un web
específic, sinó la nostra web de l’Ajuntament, és la que tindrà totes les entitats, i que les té, i
en la qual redirigirem eixes entitats, les quals tenen ja les seues pàgines i poder donar tota
la informació a tota la població d’Alcoi.
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Sra. Payá: Sí, gracias de nuevo. Llámeme ingenua, aquí traigo otra propuesta constructiva
que no me aceptan. Y no nos vamos a cansar de aportar medidas que mejoren la gestión
municipal y calidad de vida de los ciudadanos. Nosotros sí que es cierto que hoy en día
existe la web del Ayuntamiento todas las entidades que forman parte del Consejo de
Bienestar Social, con el contacto. Pero es que nosotros, precisamente lo que queremos es
que se cree una web específica donde se concrete una presentación de todas las entidades,
a parte del contacto y la ubicación y todo. Pero queremos una web específica porque
creemos que la red asistencial que proporcionan estas entidades, es fundamental para
muchas necesidades de los ciudadanos, y creemos que aporta, esto aportaría mayor
visibilidad. Daría a conocer ese importante tejido asociativo que, en muchas ocasiones, llega
donde no llega siquiera la administración, o al menos es complementaria a ella. Daría a
conocer estas entidades los 365 días al año, 24 horas al día y acorde con los nuevos
canales de comunicación de hoy en día, y desde un ámbito más privado y más personal,
que muchas veces, el problema en el que se encuentran estas personas, hace falta. Yo creo
que sería fundamental. Además, lo hemos trabajado con las entidades y les parece algo
muy interesante, y que también les ayudaría a la captación de voluntarios y a la
sensibilización de estos voluntarios, para poderlos captar.
Lamento que no acepten la propuesta. Gracias.
Sra. de Gracia: Sí, sí, bé, vosté ha comentat, el Consell de Benestar Social és un òrgan
consultiu, participatiu, i és allí on s’han de comentar estes coses. De fet, l'última reunió es va
convocar i les entitats van dir, van proposar actualitzar el que és el web de l’Ajuntament.
Elles mateixes ho van demanar, i això és el que estem fent. Perquè treballem per les
entitats, per descomptat, perquè formen part d’un entramat, vamos! Fonamental per a la
ciutat d’Alcoi, com tots coneixem, però és un òrgan consultiu i participatiu. I, per tant, ells, en
l’última reunió, van decidir actualitzar el web perquè tots tinguérem eixa informació a l’abast
de tota la població d’Alcoi. Gràcies.

15. 27295/2019 GRUP MUNICIPAL POPULAR
MOCIÓN SOBRE PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS DEL PN DE LA FONT ROJA Y
PN DE LA SERRA DE MARIOLA
El Grupo municipal del Partido Popular presenta la siguiente moción.
«En 1987 se declara, mediante el Decreto 49/1987 de 13 de abril, del Consell de la
Generalitat Valenciana, el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, al amparo de la Ley
15/1975, de 2 de mayo, por la que se regulan los Espacios Naturales Protegidos.
Posteriormente, en 1993, se aprueba definitivamente el Plan Rector de Uso y Protección
(PRUP) del Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, mediante acuerdo del Gobierno
Valenciano de 25 de enero de 1993 (DOGV núm. 1959, de 08.02.93). Seguidamente, se
revisó el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) y se aprobó el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural, mediante Decreto 121/2004, de 16 de julio,
del Consell de la Generalitat (DOGV núm. 4.801 de 20/07/2004). Todas las actuaciones
previstas en el “Plan Básico de Actuaciones de Prevención de Incendios Forestales en el
Ámbito de los Parques Naturales de la Comunidad Valenciana” son subsidiarias y están
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supeditadas a la normativa y directrices establecidas en el PORN, el PRUG y en el resto de
normativa medioambiental que afecta al parque.
En 2002 se declara mediante el Decreto 3/2002, de 8 de enero, del Gobierno Valenciano el
Parque Natural de Sierra de Mariola. Anteriormente, en 2001, se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Sierra de Mariola a
través del decreto 76/2001, de 2 de abril, del Gobierno Valenciano (DOGV núm. 3.978, de
11.04.01). Todas las actuaciones previstas en el “Plan Básico de Actuaciones de Prevención
de Incendios Forestales en el Ámbito de los Parques Naturales de la Comunidad
Valenciana” son subsidiarias y están supeditadas a la normativa y directrices establecidas
en el PORN y en el resto de normativa medioambiental que afecta al parque.
Por Resolución de 4 de junio y 22 de mayo de 2006, del conseller de Territorio y Vivienda,
se aprueba el Plan de prevención de incendios forestales del Parc Natural del Carrascal de
la Font Roja y Parc Natural de la Serra de Mariola, respectivamente.
En los mencionados planes consta una programación temporal y económica según la cual
“Las actuaciones definidas en el presente Plan Básico de Prevención de Incendios
Forestales del Parque Natural quedan distribuidas para su ejecución en un periodo de diez
años. La programación realizada distribuye los recursos económicos, materiales y de
personal en el tiempo de forma coherente a las prioridades de actuación en materia de
prevención, intentando una asignación anual constante”.
Además en la Presentación del Plan dice lo siguiente: “Si el Plan tiene marco territorial claro,
se ha definido también un entorno temporal, así entendiendo que las causas de origen
antrópico que originan los incendios forestales varían a lo largo del tiempo, se ha
establecido un período de vigencia del plan de 10 años, transcurridos los cuales se debe
proceder a su revisión, analizando la aceptación y efectividad de las medidas propuestas,
así como realizando las nuevas propuestas necesarias, acorde con los nuevos retos.”
Siendo conscientes de que la parte de mayor envergadura y dificultad a la hora de
elaboración de los Planes de Prevención de Incendios del PN de la Font Roja y PN de la
Serra de Mariola, se ha realizado desde el 2006 por el Partido Popular, han transcurrido más
de trece años desde entonces, por lo que la programación temporal y económica ha
quedado desfasada, así como la vigencia del plan establecida para diez años, sin que desde
la consellería con competencias en materia de Medio Ambiente haya revisado dicho plan, o
cuánto menos su programación temporal y económica.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Instar al Consell a:

1. Revisar el Plan de Prevención de Incendios del PN de la Font Roja, como mínimo en
cuanto a la programación temporal y económica del mismo, en el plazo máximo de
un año, debiendo quedar el Plan revisado vigente por diez años más.
2. Revisar el Plan de Prevención de Incendios del PN de La Serra de Mariola, como
mínimo en cuanto a la programación temporal y económica del mismo, en el plazo
máximo de un año, debiendo quedar el Plan revisado vigente por diez años más.
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3. Que se de cuenta a este Ayuntamiento de las medidas que se adopten y de las
actuaciones que se lleven a cabo al respecto, en el plazo de tres meses, así como
traslado a todos los grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes.»
El Sr. Cantó, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, lee los puntos de acuerdo.
Sr. Abad: Buenos días. Los incendios forestales son un gran problema ecológico, social y
económico. Saber cuando se producen, cual es su extensión, a qué vegetación afectan y,
sobretodo, porque se producen y quién o qué son las causas, es fundamental para evitarlos,
protegernos ante el fuego y conservar nuestro patrimonio forestal.
La ocurrencia simultánea de incendios, así como los grandes incendios forestales, es decir,
aquellos que afectan a más de 500 hectáreas, son las situaciones de mayor riesgo y que
ponen en mayor peligro a las personas, los bienes y los ecosistemas.
La detección temprana, un ataque rápido, y la coordinación de todos los operativos
autonómicos y del Estado, son fundamentales para reducir los daños un vez ha comenzado
el incendio. Sin embargo, previamente son imprescindibles acciones que favorezcan
adecuadas condiciones socioeconómicas en el medio forestal.
Una correcta ordenación del uso del territorio, labores específicas de prevención o la
concienciación ciudadana, para evitar que se produzcan los incendios. La prevención de los
incendios forestales empiezan por conocerlos. Solo recopilando la mayor información
posible de los incendios es posible reducir su incidencia. Así puedes acercarte a las cifras
de este complejo y grave problema que amenaza nuestros montes y la vida en nuestro país.
En el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales hay actuaciones encaminadas a la
prevención del inicio del incendio, vigilancia, divulgación y concienciación, normativas, etc. y
a la prevención de su propagación, red de cortafuegos, red viaria y red hídrica del municipio.
Todas estas actuaciones no solo deben ser contempladas en la plan municipal sino que
además, deben de llevarse a término. No solo se deben revisar sino que además se debe
actuar sobre ellas. Gracias.
Sr. González: Des de Guanyar Alcoi veiem que en esta moció el que es demana, perquè a
més el que es fa és instar el Consell per a totes aquestes mesures, doncs perquè la gent del
públic ho entenga que, no sé... que es llija el regidor del PP. El que està demanant-se és
que es faça la feina que toca fer, que hauria d'haver-se fet. I, pel que hem consultat, i hem
pogut saber, hem sabut que ja es va començar a treballar en una revisió en 2008, que es va
redactar un esborrany, el Pla de Prevenció d’Incendis del Parc Natural de la Font Roja, i este
pla ja té informes preceptius favorables i al tràmit li falta poc. I també, que hem consultat, i el
Pla del Parc de la Serra de Mariola, va un poc més endarrerit, però també va de camí.
Al final, el que es demana en esta moció és això, reclamar a la Direcció General de
Prevenció d’Incendis, que és la que té competències, que es faça, que és un assumpte que
fa temps que està en marxa i, pel que sabem, ja està fent-se la feina i s’ha iniciat el procés.
No sé si cap grup tindrà algun problema en els terminis que demana la moció. Sabem que la
moció servix per a espentar una miqueta i posar estos plans per davant d’altres, endavant.
Per nosaltres, cap problema, donarem suport a esta moció. Gràcies.
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Sr. Ferrándiz: Hola, gràcies, senyor alcalde, i bon dia i bon any a totes i tots. Nosaltres, la
veritat és que no compartim la visió del company de Guanyar. Sens dubte que ens alegra
que per fi el Partit Popular haja comprés la importància de la prevenció en la lluita contra els
incendis forestals, està molt bé. Però, haguera estat encara millor que se n'hagueren
recordat quan vostés governaven en la Generalitat Valenciana, que feien més bé el contrari.
El que feien era privatitzar els serveis, grans retallades en prevenció i en personal en tots els
diferents cossos, amb les conseqüències que això comporta. I li ho diu una persona que ho
ha patit en les mateixes carns, com a voluntari forestal que ha anat a l’extinció d’incendis i
que ha vist com han sigut retallades les subvencions també als cossos de voluntariat.
Per tant, què volen que els diguem? Em sembla que tenen una actitud una miqueta
hipòcrita. Que precisament vostés siguen qui donen lliçons sobre açò. I bé, hem vist al llarg
d’aquest Ple que sembla que és una cosa a la qual, desgraciadament, ens tenen
acostumats. Per altra banda, també política. Es dedica a titulars que li convinguen en la
premsa, més que a treballar pels alcoians i les alcoianes o és que vostés no han fet la seua
feina, com comentava també abans la regidora, i com ha comentat també Pablo. Perquè, si
l’hagueren feta, vosaltres (sabrien) que vostés estan demanant que es facen les revisions
d’estos plans, és una cosa que ja s’està fent, que malauradament encara no tenim perquè
sabem que la burocràcia és així, i que les coses han de seguir un procés, però és una cosa
que s’està fent. Aleshores, vindre ací al plenari a posar-se una medalla d’una cosa que
s’està treballant, doncs em sembla que és una actitud o bé hipòcrita o bé no han fet la seua
feina o bé vostés al que es dediquen és a enganyar als ciutadans en comptes de treballar
per ells.
Per tant, reiterem, cap lliçó del Partit Popular davant la prevenció de la lluita contra els
incendis forestals, perquè sou vosaltres qui vau desmantellar a la Generalitat Valenciana
estos cossos. I, per descomptat, doncs no podem donar suport a una moció que demana
una cosa que s’està fent i que, com bé ha comentat Pablo, el de la Font Roja veirà prompte
la llum, i el de Mariola tardarà un poquet més, però també ho farà.
Sra. Rosa García: Sí, muchas gracias. Bueno, un poco en la línea de lo que acaba de
comentar el compañero del partido de Podemos.
El Partido Popular presenta una moción con una demanda que es coherente si atendemos a
lo que indican en su exposición de motivos. Es decir, que existe un Plan de Prevención de
Incendios Forestales de parques naturales, que desde luego ha rebasado el período de
vigencia, que es de diez años. Ahora bien, la información al respecto, que también es
interesante conocer, pues se nos oculta o no se nos da, en este sentido.
Yo voy a intentar poner un poco de luz al respecto. El 28 de julio de 2014 la Conselleria
aprobó el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de Alcoy. Un plan que consta
de nueve puntos, e incluye la programación tanto económica como temporal, que es
justamente lo que está pidiendo la moción del Partido Popular. Sabemos que las
disposiciones del Plan Local tienen carácter subsidiario respecto a la normativa general de
prevención de incendios forestales, pero no podemos decir en ningún momento que
estamos desamparados por el hecho, obvio desde luego, de que las distintas conselleras de
Compromís, Elena Cebrián y la actual Mirella Mollà, no hayan hecho sus deberes, forman
parte del Gobierno del Botànic, esta claro.
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La cuestión es que tenemos lo siguiente. Por un lado el PORN, que en su normativa dice
que la demarcación forestal debe tener un plan de prevención, por otra parte los parques,
que dicen lo mismo, y luego el ayuntamiento, que también. Es decir, cada uno de estos tres
organismos tiene su propia normativa. El quid de la cuestión está en que cuando hablas con
los profesionales, no con los políticos, me refiero a los ingenieros de montes, a los
ingenieros forestales, a los profesionales de los temas medioambientales, ellos no piden que
hayan tres planes. Lo que demandan es que de una vez por todas se acabe con la
burocracia. Piden que se optimice el trabajo de las distintas administraciones, y que se
pongan de acuerdo con un único plan. Que sea el mejor y que esté consensuado con esos
profesionales. Me refiero, por ejemplo, a la Plataforma Forestal Valenciana, con la que tengo
que decir que he tenido el placer de trabajar durante cuatro años.
Y después, como parte importantísima del asunto, hay que decidir quiénes y en qué medida
van a invertir en la ejecución de dicho plan, y que ese acuerdo sea un verdadero
compromiso de las administraciones implicadas. De lo contrario, se van a quedar en el
armario y no se van a ejecutar. Que es lo que viene sucediendo desde hace bastantes
legislaturas.
Pero hay más argumentos importantes que nos van a llevar a que nuestro posicionamiento
no sea a favor. Resulta que la revisión de los planes que se piden en los puntos 1 y 2 ya se
están tramitando, como decía el compañero del grupo Podemos, por parte de la Dirección
General de Prevención de Incendios Forestales. Por lo tanto, no parece lógico pedir lo que
ya se está haciendo. Es cierto que tarde, pero se está haciendo.
Y en cuanto al punto 3. Es que no funciona así. La Conselleria lo que hace es presentarlo a
los grupos parlamentarios de les Corts, y después llega a los ayuntamientos, no para dar
cuenta, sino como normativa. Gracias.
Sr. Silvestre: Bé, bon dia i bon any a totes i a tots. A vore, en consonància un poc amb tot
el que he estat sentint en este plenari. Es parlava de propaganda, doncs, en este cas, jo
crec que el que busquen és la propaganda i el titular. Perquè, a vore, algú que no conega
molt del tema este, llegirà i dirà... «fotre, ací no està fent-se res. Des que s’ha acabat el Pla
del 2016, sembla que no està fent-se res». I no sé si busquen eixe titular, o busquen que
ara, quan acabem el plenari i rebutgem..., «tire per terra el Pla de Prevenció d’Incendis, no
vol que... no s’insta a la Conselleria...». És a dir, a vore, de què estem parlant? De què
estem parlant? Perquè estem parlant d’alguna cosa molt seriosa. És a dir, instar... és que
des de la primera lletra, «instar el Consell a...». A vore, si està fent-ho. Està fent-ho. Vostés
mateixos, en l’exposició de motius, ja diuen que, després que es va actualitzar i es va
declarar tot el que és el parc..., les normatives del parc natural..., en el 2004; després en el
2006 es va aprovar el Pla de Prevenció d’Incendis. És a dir, dos anys després. Per què?
Perquè du el seu temps.
Ací és el mateix. És a dir, al setembre, al setembre del 2018, en el Consell de Protecció del
Parc, exactament el 4 del dotze del 2018, es va presentar un esborrany del Pla de Prevenció
d’Incendis Forestals del Parc Natural de la Font Roja. El de Mariola sembla que va un poc
més endarrerit, però ja està en la fase d’aprovació, és a dir, que està fent-se. Està fent-se
tant l’un com l’altre. Jo m’imagine, perquè no hem pogut consultar amb els tècnics perquè
ara molta gent està de vacances, però que aviat s’aprovarà. I insistisc, i el de Mariola que va
un poc endarrerit.
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Al final, fixeu-vos que els Plans de Prevenció d’Incendis formen part del que seria la Llei
forestal del PATFOR. I ací hi ha un document base de demarcació, en el qual a Alacant hi
ha tres, i dins d’eixos tres està el d’Alcoi. I en eixe document de demarcació dels plans de
prevenció d’incendis forestals, està l’esquelet bàsic on està la prevenció d’incendis dels
parcs naturals i els plans locals. I tant el Pla de Prevenció de Mariola com de la Font Roja,
estan a punt d’actualitzar-se. Això vol dir que mentre s’actualitzen no està funcionant? No,
continuen fent-se actuacions perquè, a més a més, estan les Zones ZAU, que són les zones
d’actuació urgent reconegudes per la mateixa Llei Forestal. I ací, per exemple, ens afecta a
un tallafoc de primer ordre, que va de Biar fins a la Venta dels Cuernos, que es va repassar i
ampliar el passat 2018, quan ja havia caducat el pla, en teoria, i que va ser vital per a
l’extinció d’un incendi per raig, per llamps, fa un any. És a dir, que continua treballant-se.
A més a més, la Conselleria, és a dir, el parc natural té una brigada de manteniment, que
eixa brigada, a més a més del manteniment, fa moltes tasques en el que seria prevenció
d’incendis.
És a dir, que m’agradaria que no intentaren confondre la ciutadania, perquè realment..., és
que no ho podem acceptar des de la primera lletra. Que en algun moment es trasllada la
informació, la informació es traslladarà en la mesura en què des de les mateixes Corts
Valencianes, els seus grups poden demanar informació, i se’ls traslladarà. I de tota manera,
des del departament no tenim cap problema, quan vaja actualitzant-se eixa informació, de
traslladar-la a la resta de grups polítics.
Sr. Alcalde: Ho ha quadrat.
Sr. Cantó: Gràcies. Bé, ni volem donar lliçons a ningú ni volem fer propaganda de cap tipus,
volem aportar. Jo sé que és més fàcil quan un està en l’oposició crear plataformes i salvar
coses, des del fardatxo fins al que faça falta. I quan un governa, doncs, ja el molesta més
anar al cap a València i dir-li «fes açò».
Simplement, la moció el que interessa, el que intenta és, si ja està fent-se, perquè quasi
sempre que diem feu açò, resulta que ja està fent-se. Ens estranya perquè normalment este
Govern Municipal el que fa és avisar en temps i forma del que va a fer, del que va a fer, del
que va a firmar-se. Una bona propaganda. En este cas esta propaganda no ha sigut hàbil,
no està avisat de què estan fent-se els plans. Els plans que estan en vigor, evidentment no
està desprotegit. Ningú ha dit que estiguen desprotegits els parcs naturals, perquè eixos
plans que estan vigents des del 2006 són els que estan actualment vigents. El que haurien
és de revisar-se; però no és perquè ho diguem nosaltres sols, si no el Síndic de Greuges en
el 2017 va fer una queixa d’ofici en què instava la Generalitat a actuar.
Enguany, al juny, va tornar a preguntar a la Conselleria pertinent que què està fent-se amb
eixos desenvolupaments dels plans, i no se li ha contestat. No sols això, sinó que en este
estiu, en la campanya d’ACIF ja se’ns anunciava allí, als que estàvem presents, que els
incendis canvien i que necessiten adequar-se a diferents, parle des del desconeixement,
però és el que allí se’ns diu, i crec que els representants polítics, l'obligació que tenim és
esta. No faré més llarg per què volem protegir les serres, perquè tots els alcoians, quan
sentim un helicòpter o un avió a l’estiu, el primer que fem és mirar a la serra per vore si és
en un incendi o no. Lamente el joc polític, però bé, supose que els que esteu més habituats
a la vella política, doncs sabeu de jugar a estes històries. Jo vinc de l’empresa privada, fa 30
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anys que treballe en una fàbrica i l’únic que m’interessa és el rendiment diari. Segurament
deu ser un vici que tinc.
L’única intenció nostra és que s’inste la Generalitat a fer. Si ja s’està fent, que accelere
perquè són tres anys en els quals estan desfasats eixos plans. Gràcies.
Sr. Abad: Nuestro voto será abstención.
Sr. González: Gràcies. No som nosaltres, des de Guanyar, els que anem a defendre ara ací
al PP, ni a este ni al d'ací ni al d’allà, ni al d’abans ni al d’ara, però entenem que este tipus
de mocions en les quals s’insta òrgans superiors, en este cas el Consell, perquè faça alguna
cosa, sempre es poden interpretar de moltes maneres o es pot vore, com parlàvem, com a
acte propagandístic o es poden prendre més amables o per a fer més mal a algú o a altres.
Si mirem el que es demana, com he explicat jo, i al final en general tots, el que es demana
està en procés i està fent-se. I enteníem també que l’objectiu de la moció era doncs això,
donar un espentó que es fera, i per això no veiem major problema amb això si
s’interpretara..., si la.... interpretarien els punts amb una intenció propagandística, ja és una
altra cosa. Però vegen açò, som conscients que està fent-se i som conscients que podem
instar el Consell que es facen coses, que no estan fetes, però que estan en procés. No
veiem..., no sé si..., no veiem major problema en això, i votarem a favor, però per aquesta
raó simplement. Gràcies.
Sr. Ferrándiz: Bé, simplement vull recordar-li al senyor regidor del Grup Popular que
precisament el que és vella política, és fer el que ells estan fent avui ací amb aquesta
proposta. No dir que no té cap sentit aprovar una cosa que ja s’està fent.
I, simplement, vull reiterar que està molt bé que se’n recorden de la prevenció, i que és una
llàstima que sempre ho facen quan deixen de governar, i no quan governen.
I una altra cosa, una de dos, o facen la seua feina perquè si hagueren parlat amb els
responsables, sabrien que estes coses s’estan fent i que no té sentit demanar-les, o, per
altra banda, deixen d’enganyar els ciutadans.
Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. Continuant amb la temàtica. És cert, si hagueren
consultat, podrien haver sabut que estaven realitzant-se els plans. És cert, bé, que s’ha
d’optimitzar com comenta la representant de Ciudadanos. I és cert que, des de Compromís,
hauria de posar-se un poc més les piles, el meu partit, perquè no ha actuat amb la celeritat
necessària, en la Conselleria, per haver-ho pogut dur a terme. És cert tot això.
Aleshores, el que plantege i el que oferisc ací, com tots els grups municipals tenim eixa
defensa, eixe interés de les nostres serres, per defensar les nostres serres i eixe interés que
estava plantejant el representant del Partit Popular, els convide que, si tenen a bé o volen
parlar amb la consellera, els ho puc facilitaar, els podem portar perquè puguen parlar amb la
consellera, plasmar directament a la Conselleria eixos problemes que tenen, eixos
problemes, eixos dubtes que hi ha respecte dels plans, perquè els puguen transmetre i que
puguen amb ells dur-ho a terme. El nostre vot serà, en tot cas, contrari. Gràcies.
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Sr. Silvestre: Bé, a vore, respecte del que has dit Quico. Salvem el Molinar. Jo era de
Salvem el Molinar, i n’estic ben orgullós, i ho estaré sempre. I una cosa no té res a vore amb
l’altra.
Ací, tu estàs parlant que, al final, l’objectiu que volies és que el Pla de Prevenció d’Incendis
tant de Font Roja com de Mariola s’actualitzara, que estiga... I eixe objectiu està fent-se.
Està fent-se. Du uns tràmits, com ha dit Màrius. Potser s’endarrerix més o menys. Jo tampoc
no puc posar la mà si estan perdent el temps o no, perquè no ho sé, no sé la faena que
suposa això, possiblement molta. Perquè, si això fóra pim, pam, pum s’haguera aprovat de
seguida, però això és costós. S’ha d’actualitzar la informació, s’ha de vore les causes, s’ha
de treballar amb els mitjans d’extinció, de prevenció, s’ha de vore tot. Aleshores, durà el
temps que haja de dur.
I, evidentment, si s’han fet indicacions al Síndic de Greuges, em sembla bé que vagen i que
insten que l’administració continue; però clar, com està plantejat açò, és impossible que ho
acceptem.
A més a més, he de dir també que, des del mateix Ajuntament, des del mateix Ajuntament,
també està treballant-se en el que és la prevenció d’incendis. El Pla Local també inclou
intervencions en el que són els parcs naturals. Per exemple, la clausura i eliminació
progressiva dels paellers en els àmbits dels parcs naturals, retirada de pins sobre la faixa
auxiliar de la carretera CV-797, una altra retirada de pins en zones del Carrascar, el mateix
Pla ―Sr. Alcalde: Vaja acabant― d’Autoprotecció de la Font Roja, la millora de la pista
forestal de la Solana. És a dir, tota una sèrie de coses que estan treballant-se també en
coordinació amb la Conselleria, però que està fent-se. Per tant, per això no els podem
acceptar açò. I tranquils, que l’objectiu està assegurat. És a dir, el que és el PPIF, el PPIF
està actualitzant-se i va a posar-se, ,posar-se, en marxa, del 2018 al 2028, que seran els
deu anys de vigència. Gràcies.
Sr. Cantó: Gràcies. Ens alegrem que estiga fent-se. Si no es tracta de tindre raó. Es tracta
que es facen les coses. Si està fent-se, si Compromís ens assegura que ens informarà,
millor. Tres anys fa que s’han desfasat, caducats, sembla que ja no aprofiten, però que s’ha
desfasat. Tres anys són molts, amb tres anys s’haguera pogut fer més. No volem instar la
Generalitat que accelere, doncs, està clar, es vota i el que ix, ix. Vull agrair-li a Guanyar el
suport, agrair-li a tots almenys preocupar-se de llegir les mocions del Partit Popular. La
crítica de Podemos, és l’habitual. Un partit que ha perdut la sang revolucionaria d’assaltar
los cielos a comprar-se un xalet, doncs, ells ho diuen tot.
I l’amic Jordi, doncs, vull recordar-li unes paraules. Prompte treballarem tots de la mà per
Alcoi, amb una oposició fiscalitzadora, clar que sí; però també constructiva. Digueu-me
ingenu, però confie plenament de treballar units per la nostra ciutat ―Sr. Alcalde: Que
bonic― L’haguera pogut titular fum de canyot, perquè units, no ens deixa. Gràcies.
El Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los concejales de los grupos
municipales PARTIDO POPULAR (4) y GUANYAR ALCOI (2), con el voto en contra de los
concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12), COMPROMÍS ALCOI (2),
CIUDADANOS (2) y PODEM (2), y con la abstención del concejal del Grupo Municipal VOX
(1), rechaza la moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular.
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16. 27158/2019 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREC PROHIBICIÓ CLORPIRIFÓS
Llig el prec el Sr. Ivorra, portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi.
«El clorpirifós és un pesticida neurotòxic àmpliament utilitzat en l'agricultura a l’Estat
espanyol. Normalment es ruixa en els cultius per a matar una varietat de plagues agrícoles i
té una olor lleugerament a mofeta, similar als ous podrits o a l'all, i pot causar danyar la salut
si es toca, inhala o digereix.
El clorpirifós és extremadament tòxic i està altament associat a danys en el
desenvolupament neurològic en xiquets. Les exposicions prenatals al clorpirifós poden
fomentar naixements de baix pes, disminuir el coeficient intel·lectual, ocasionar trastorns
d'atenció i retards en el desenvolupament motor en els infants.
El seu enverinament agut suprimeix l'enzim que regula els impulsos nerviosos en el cos i pot
causar convulsions, paràlisi respiratòria i, en casos extrems, la mort. El clorpirifós és un dels
productes més relacionats amb enverinaments per pesticides.
Les persones poden exposar-se al clorpirifós a través de residus químics en aliments,
contaminació en aigua potable o alguna derivació tòxica ocasionada per pesticides. Els
treballadors agrícoles estan especialment exposats a ella per la mescla, manipulació i
aplicació d'aquest, així com per entrar en camps on el químic ha sigut ruixat recentment. Els
usos residencials del clorpirifós van ser en la seua majoria prohibits l'any 2000, quan la EPA
va trobar enormes riscos per als xiquets.
Els xiquets sovint experimenten una major exposició al clorpirifós i altres pesticides, a causa
de la freqüència amb la qual posen les seues mans en la seua boca, perquè en relació al
seu pes beuen més aigua i suc, i mengen més fruites i verdures que els adults.
La Comissió Europea ha prohibit aquest desembre l'ús del clorpirifós i el seu cosí germà el
metil clorpirifós per la seua perillositat per a la salut humana. Es ve usant en el món des de
1965, quan el va patentar la multinacional estatunidenca Dow Chemical. Ha hagut de passar
més de mig segle perquè aquest pesticida nociu es retire totalment del mercat de la Unió
Europea.
Prec



Que el govern municipal trasllade aquestes prohibicions a associacions d’agricultors
de la zona.



Que el govern municipal convoque el Consell Agrari per transmetre aquesta
prohibició i tractar la millor forma d’eliminar aquest producte d’una forma controlada
al terme municipal.



Que el govern municipal verifique i deixe d’utilitzar el clorpirifós, si fos el cas, i
verifique la salut del personal que haja pogut estar exposat al mateix.»
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Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies. Bé, no anem a acceptar-li el prec. I no anem a acceptarli el prec, entre altres coses, per diverses qüestions.
La primera perquè, a pesar que estem totalment d’acord, vosté, com bé ha dit, a partir de
l’any que ve, no enguany, a partir de l’any que ve la Unió Europea a partir de juny ha prohibit
l’ús del clorpirifós en totes les seues modalitats. Ja el va prohibir el Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació en determinats components, i només queden quatre components de
clorpirifós a Espanya que s’utilitzen. Principalment s’utilitza per a..., almenys a la ciutat
d’Alcoi fa dos anys que no l’utilitzem, i s’utilitzava per al tractament del morrut en les
palmeres. És un dels usos que es tenia. Els funcionaris de la casa ja no el gasten des de fa
més de dos anys i, com passa en tots els ajuntaments i els serveis de prevenció dels
ajuntaments, quan un treballador treballa amb determinats productes, el Servei de Prevenció
de l’Ajuntament i la mútua associada fan els treballs de seguiment sobre eixos treballadors.
Ja no del clorpirifós, sinó de qualsevol producte que, en este cas, utilitzen els jardiners.
Però, de tota manera, no anem a acceptar-li el prec, a pesar d’estar d’acord amb açò, per
una qüestió molt simple. Vosté demana que el Govern Municipal trasllade aquestes
prohibicions a l'Associació d’Agricultors de la Zona. No, Mireia Mollà Herrera, és?... Herrera,
consellera d’Agricultura, que és la competent en açò. I no vull llevar-me el pes de damunt,
com a voltes diuen vostés... «És que l’ajuntament ha de fer més». Si nosaltres tinguérem
capacitat sancionadora, jo assumiria eixes competències; però vindre ací a dir-li a un
camperol d’ací que no utilitze el clorpirifós, i que no el puga sancionar i que no ho puga
impedir, doncs em pareix una qüestió que no és competència municipal.
Els serveis de la Conselleria d’Agricultura, que tenen la seua seu a Cocentaina, que
s’encarreguen de controlar estos temes i de traslladar-los a les associacions d’agricultors,
que m’imagine que ja deuen haver fet, la prohibició de l’ús del clorpirifós. Sobretot, perquè,
com li deia jo en la Junta de Portaveus, si està prohibit, és impossible que l’utilitzen. No està
prohibit. Està prohibit determinat clorpirifós, en determinada dissolució. No tot.
Després, que el Govern Municipal convoque el Consell Agrari. Eixa comunicació l’ha de fer
la Conselleria, que és la competent, perquè pot sancionar després l’incompliment d’eixos
acords.
I que el Govern Municipal verifique i deixe d’utilitzar el clorpirifós, no podem acceptar-li-ho
perquè no ho fem. I si fóra el cas, que verifique la salut del personal, perquè ja està fent-se
per part del Departament de Prevenció.
Sr. Ivorra: És un plantejament el que vostés fan. Continuem dient la necessitat de traslladar,
d’informar, ho haja fet la Conselleria o no. És part de l’ajuntament, és part d’este Govern
Municipal que puga informar els seus ciutadans, que per això tenim publicitat institucional i
tenim diferents qüestions, que puguen traslladar la problemàtica als seus ciutadans, i de
pas, convocar eixe Consell Agrari que no es convoca des de..., crec que no s’ha convocat
mai. I no estaria de més eixa importància per a un sector xicotiu també, però que té
representació a la nostra ciutat.
És important, i ens alegrem, ens congratulem moltíssim que s’haja deixat d’utilitzar a Alcoi
per part d’este Ajuntament, però no sabem si la resta d’empreses ho estan fent. Sí que ens
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congratulem i ens alegrem moltíssim que els treballadors hagen passat els controls que
tenen, els municipals; però no sabem si la resta d’empreses de silvicultura i de diferents
actuacions de la ciutat estan fent-ho també. Aleshores, ens agradaria que, almenys, el
Consell Agrari es poguera convocar per a poder informar. Gràcies.
Sr. Jordi Martínez: Que ho haja fet la Conselleria o... no, no, no. Ací, l’Ajuntament d’Alcoi
no és que ho haja fet la Conselleria o no, l’obligació de la Conselleria és fer-ho, i ho fa. I el
que està autoritzat, com és l’ús autoritzat de l’ús del clorpirifós en quatre productes,
continuarà fent-se per part dels agricultors que ho consideren oportú. Els altres, tota la resta
d’usos del clorpirifós, des de l’any 2018 no s’utilitzen, i estan pro-hi-bits. I això és tan simple
com açò. I al juny del 2020, si jo no m’equivoque, la Unió Europea ho farà en l'àmbit de tots
els estats europeus.
Per tant, que vosté em diga a mi que nosaltres hem de fer alguna cosa més especial, del
Consell Agrari Local, que, com vosté molt bé ha dit, mai no s’ha convocat en esta casa. Mai
no s’ha convocat. Jo crec que no és perquè la Conselleria eludisca les seues
responsabilitats i faça els seus seguiments. I és que açò torna a ser el mateix d’abans, de la
moció d’abans. És com si jo diguera a les persones que estan ací, «avui anem a dinar», i
esta vesprada, quan ja hagen dinat tots, diguen, «han dinat tots perquè jo ho vaig dir». No,
no, és que açò no funciona així. Eixe voler penjar-se estes medalles per... jo avise, jo ho he
dit, si és que vosté sap perfectament que d’ací a sis mesos no estarem parlant d’açò, estarà
prohibit. Aleshores, este..., no sé..., per a mi són un poc un brindis al sol que no tenen cap...,
però és que no tenen cap recorregut, perquè si parlaren de dir «mira, anem a fer-ho a Alcoi,
perquè açò va a estar vint anys més en vigor». És que d’ací a sis mesos està prohibit. Jo no
entenc estos precs. Em sap greu que no els entenga.
17. 27158/2019 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREC TIRISITI INCLUSIU
Llig el prec la Sra. Guillem, regidora del Grup Municipal Compromís Alcoi.
«Hem conegut mitjançant la web de l’Ajuntament d’Alcoi, que el Ban Reial, per primera
vegada en la història, comptarà amb traducció al llenguatge de signes. Serà en una zona
acotada, situada davant del Centre Cultural Mario Silvestre, on es podran situar les persones
amb aquesta diversitat funcional, i on també estarà la traductora ―per cert, enhorabona a la
regidora―. D’aquesta manera, totes i tots podran escoltar allò que Ses Majestats volen
transmetre a les alcoianes i alcoians.
Un dels actes més visitats i més singulars del Nadal Alcoià és el Tirisiti, com tots vostés
coneixen. L’any passat va ser visitat per més de 25.000 espectadors i enguany s’espera que
arribe als 30.000 espectadors.
A Compromís, reconeixem l’esforç de l’Ajuntament per la sensibilitat amb el col·lectiu de
persones sordes en fer accessible el Ban Reial però entenem essencial i prioritari, com a
Ciutat Amiga de la Infància, la possibilitat de donar eixe servei al col·lectiu de persones
sordes en determinades sessions del Tirisiti.
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Des de Compromís traslladem la possibilitat de fer partícips als xiquets i no tan xiquets d’un
espectacle tan especial, que obriria noves possibilitats al col·lectiu de persones sordes, a
més a més de continuar mentalitzant de les seues característiques psico-socials i sobre el
llenguatge de signes.
Prec



Que el govern municipal facilite la implantació d’un nombre determinat de sessions
del Tirisiti amb interpret per a persones sordes i subtitulades a l'oferta de sessions
escolars així com a les de públic general a partir del pròxim any, en la mesura de les
possibilitats tècniques, per suposat.



Que es faça arribar als diferents centres educatius locals així com els que visiten el
Tirisiti, la possibilitat de gaudir d’un interpret per a persones sordes, si el necessiten,
en les sessions que tinguen o vulguen realitzar.»

Sra. de Gracia: Sí, en primer lloc vull agrair-li l’agraïment que ens han fet per este Ban
inclusiu. I vull dir que el Tirisiti és ja inclusiu. El Tirisiti, com bé sabem, que és l’espectacle
més gran que tenim ací a Alcoi, ja és inclusiu. Ja s’han fet sessions amb el col·lectiu de
persones sordes, amb altres col·lectius; i, per descomptat, que està obert a qualsevol
col·lectiu que vulga vindre, sense cap problema, és inclusiu.
Sra. Guillem: Som coneixedors que enguany hi ha hagut una sessió traduïda al llenguatge
de signes. Tot i això, esperem que en siguen més. Però esperem que, sobretot, es publicite
de forma constant i que el col·lectiu de persones sordes estiga assabentat. Així com
esperem que siga possible la realització d’aquestes traduccions en diverses sessions
prèviament programades i facilitades també per als escolars, que durant la campanya de
Nadal visiten la nostra ciutat. És evident que la traducció no pot ser diària, i haurà de fer-se
en sessions programades; però, sobretot, el que s’ha de fer és publicitar-les correctament, ja
que és absolutament imprescindible que arribe al target corresponent. A més, no sols és un
pas més en la creació d’una ciutat amable i compromesa amb totes les persones que
l’habiten, sinó que també obrirà al target objectiu de la Cuitat del Nadal que estem
publicitant. A la programació general del Tirisiti no apareixen les sessions traduïdes; per tant,
si no ens assabentem mitjançant una associació, on es té coneixement de l’activitat, no la
podrem tindre. I, per descomptat, aquestes sessions han de ser accessibles i visibles a
través dels canals habituals, com este que té Alcoi.
Sra. de gracia: Sí, sí, bé..., ja he comentat, Tirisiti és inclusiu. Des de fa díhuit anys, més o
menys, el Tirisiti abasta col·lectius de persones grans, de persones amb diversitat, de
col·lectius com AIN, com Gormaget, com Tomàs Llàcer, com el Centre de Dia de
l’Alzheimer, com a majors de Pintor Sala... Diguem-ne si no són inclusius. Això no es licita,
no es publica, per què? Perquè són els centres i els col·lectius els que fan la demanda. La
demanda a eixes sessions en els quals ells se senten més còmodes i tenen els
professionals adequats per a facilitar eixa inclusió, ja que hem de pensar sempre en ells,
d’acord? Hem de parlar amb tots els col·lectius, que són els que representen i els que porten
a totes estes persones perquè el Tirisiti siga per a tots.
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També vull dir que el col·lectiu Tea-Asperger, l’entitat Tea-Asperger, va vindre també en una
de les sessions ―i acabe ja―, en una de les sessions normals, ells mateixos van portar els
seus professionals perquè estes persones se senten còmodes, estes xiquetes i xiquets, i en
els centres educatius, les persones que tenen alguna dificultat, qualsevol, porten els seus
professionals, els seus educadors especials, perquè aquestes persones estiguen incloses i
no excloses, i gaudint del nostre Tirisiti inclusiu, torne a repetir.
18. 27120/2019 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
PREGUNTA ROTONDA
Lee la pregunta el Sr. Marcos Martínez, concejal del Grupo Municipal Ciudadanos.
«En el pasado pleno del 4 de octubre era aceptado nuestro ruego respecto a la iluminación
de la rotonda del Molinar, y se nos informó que se estaba estudiando, ya que había
diferentes formas de acceso a la red, cuál sería la más interesante. Transcurridos tres
meses,
¿Se ha avanzado en el citado estudio o se tiene la valoración del mismo?
¿Hay alguna previsión de iluminar dicha zona en breve o alguna fecha orientativa?»

Sr. Jordi Martínez: Sí, al final, de les dues opcions que teníem hem optat per sol·licitar a
Iberdrola la connexió al subministrament propi que tenen allí en una torre. I estem a l’espera
de la contestació d’Iberdrola. Esperem que, en qüestió d’un parell de mesos, tindrem alguna
notícia.

19. 27123/2019 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
RUEGO CÁMARAS VIGILANCIA
Lee el ruego la Sra. Rosa García, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos.
«En la Comisión del 25 de octubre, el GM Ciudadanos nos hacíamos eco de una petición del
2015 sobre adecentamiento de la zona ajardinada del cauce del río entre Cervantes y
Algezares y les pedimos que se nos indicaran las acciones llevadas a cabo desde aquella
fecha, hasta el momento actual.
Se nos ha contestado en el Anexo II, incluido en el acta del 25 de octubre, donde se pueden
leer los trabajos de reparación y mejoras de la zona de la que estamos tratando. Unos
trabajos que, como indicaba en la propia comisión el Sr. Martínez, en muchas ocasiones
responden a los numerosos actos vandálicos que se producen en la zona.
Por ese motivo, porque parece ser que la mayor parte de los destrozos corresponden a
actos vandálicos, hacíamos el siguiente
RUEGO:
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Que se instalen cámaras de vigilancia en puntos estratégicos de la zona nombrada, para
disuadir a los que realizan dichos actos vandálicos, con el fin de que el ayuntamiento pueda
ahorrar en gastos de reparación y reposición de elementos de mobiliario urbano.»

Sr. Llopis: Moltes gràcies, una altra vegada.
Bé, vull comentar-li que aquest prec és d’estos precs que a mi m’agradaria acceptar, i que a
aquest equip de Govern ens agradaria acceptar; però que no el podem acceptar. I no el
podem acceptar per una qüestió molt clara. Hi ha hagut moltes ocasions en què hem fet
consultes a Subdelegació, perquè Subdelegació és qui ha d’autoritzar que eixes càmeres
siguen per a..., concretament, per a vigilància d’uns punts controlats. I sí que és veritat que
fa falta una memòria molt concreta, i que són molt exigents i molt rigorosos perquè es
puguen instal·lar eixes càmeres, únicament i exclusivament, per a vigilància, concretament.
Totes les que tenim ara mateix instal·lades nosaltres, són, bé per a control de trànsit, bé per
al control de matrícules, entrada i eixida de la nostra ciutat, en punts molt concrets de la
ciutat; però no són de vigilància, tal com vostés estan parlant, i d’una zona molt concreta,
com puga ser unes instal·lacions o un parc de la nostra ciutat, Ja ens agradaria a nosaltres
poder-ne instal·lar més, i més concretament, per a poder evitar eixos actes vandàlics i molts
altres que en alguna altra ocasió hem tingut ocasió de reunir-nos i parlar, però no és
possible.
Sra. Rosa García: Bueno, agradecer igualmente el interés, además me había ya trasladado
que había una imposibilidad de hacerlo de esta manera. Bueno, pues espero que el
Gobierno, junto con los técnicos del ayuntamiento de la ciudad, puedan estudiar la forma de
que es problema que tenemos ahí pues se palíe en la medida de lo posible. Gracias.
Sr. Llopis: Vull reiterar-li que nosaltres continuarem treballant, i, si hi ha alguna possibilitat,
en algun moment, de poder posar eixes càmeres de vigilància, no per eixa zona de la ciutat,
per a molts altres parcs, per a moltes altres zones que ara mateix tenim necessitat de poder
controlar i poder vigilar i es puguen autoritzar, doncs intentarem anar col·locant càmeres. Cal
dir que este equip de govern, possiblement és l’equip de govern que més càmeres ha posat
en tota la ciutat. Però, sí que és veritat que són càmeres que controlen el trànsit a la nostra
ciutat. Que sí que és veritat també que, sota la demanda per part dels cossos policials, s’ha
utilitzat en alguna ocasió visionar eixes càmeres per a vore algun cas d’acte vandàlic o de
robatori, etc.
20. 27329/2019 GRUP MUNICIPAL PODEM
PREC SOBRE IMPLANTACIÓ SDDR ALS EDIFICIS I ESPAIS PÚBLICS MUNICIPALS
Llig el prec el Sr. Ferrándiz, regidor del Grup Municipal Podem.
«La lluita contra l'emergència climàtica i la reducció al màxim dels residus que generem és
un dels grans reptes que ens planteja aquesta nova dècada.
En aquest sentit, el sistema SDDR o sistema de retorn d'envasos té gran rellevància. Com ja
hem nomenat alguna vegada en aquest saló de plens, actualment, s'aplica amb èxit en més
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de 40 regions del món aconseguint taxes de reciclatge d'envasos de begudes de fins al
98'5%, creant llocs de treball verds i a cost zero per a les administracions.
Aquest sistema és complementari al sistema de gestió de residus actual i actua directament
sobre aquells residus que suposen més del 50% dels generats (llandes de begudes i
botelles de plàstic)

Per això, i donat que existeixen experiències positives i satisfactòries a diferents
municipis de l’Estat i d’Europa, realitzem el següent prec al Govern Municipal:
-

La implantació de màquines de retorn d'envasos en edificis i espais públics
municipals per a iniciar un camí cap a una gestió dels residus a la nostra ciutat més
sostenible, responsable i que fomente l'economia circular i la reducció de residus.»

Sr. Silvestre: Bé, bon dia de nou. A veure, tal com està formulat aquest prec, no anem a
acceptar-lo perquè jo crec que, com vostés deuen saber que estem totalment d’acord en tota
l’exposició de motius que fan. Ja hem parlat d’aquest tema en alguna ocasió. Sabem que és
un tema... no és fàcil. Necessitem inversió important, però sobretot a mi m’agradaria que
aquest prec es poguera reformular d’una altra manera. I jo, el que sí que m’agradaria és que
llevarem això dels espais públics, sobretot això dels espais públics municipals. I en este
sentit, sí que estaríem dispostos a treballar, a explorar, a mirar, a vore de quina manera es
podria treballar. Perquè tenim experiències a la nostra ciutat que jo crec que vosaltres també
coneixeu i que heu consultat, que és el Mercat de Sant Roc, i clar, els han exposat una
miqueta els pros i els contres d’aquest sistema. I, a més a més, tenir en compte la legislació
espanyola i com està treballant-se tot el tema este dels residus, que sembla que en altres
països europeus es treballa d’una altra manera.
Sr. Ferrándiz: Bé, com comenten que és una cosa que és complicada, però veig que vostés
tenen la voluntat de treballar en este sentit. Si li sembla bé reformulem el prec, i podria ser,
marcar un full de ruta per estudiar i avaluar les experiències municipals satisfactòries d’altres
municipis amb la implantació de l’SDDR per poder portar-les a la nostra ciutat i, iniciar així,
un camí cap a una gestió de residus més sostenibles, responsable i, com hem dit abans,
que fomente l’economia circular. No tenim cap problema a poder-lo reformular. Al final, el
que volem és iniciar este camí cap a una gestió de residus més eficient i que ens permeta
reduir la gran quantitat de residus que generem i que, per desgràcia, encara no reciclem.
Sr. Silvestre: D’acord, doncs, si reformulen d’eixa manera el prec. Ara, de tota manera,
després definirem exactament, si vols, concretem exactament el... Però sí que l’acceptaríem
i, a més a més, estaríem disposats a estudiar i tractar i traslladar al Consorci... El que sí que
hi ha són experiències, conéixer alguna manera de treballar en este sentit, perquè puguem,
des de dintre del Consorci, podem veure finançament o maneres de treballar. Gràcies.
Després d’aquestes intervencions, el prec que s’accepta queda en els següents termes:
«Marcar un full de ruta per estudiar i avaluar les experiències municipals satisfactòries
d’altres municipis amb la implantació del SDDR, per poder portar-les a la nostra ciutat i
iniciar la implantació de màquines de retorn d'envasos en edificis i espais públics municipals
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per a iniciar un camí cap a una gestió dels residus a la nostra ciutat més sostenible,
responsable i que fomente l'economia circular i la reducció de residus.»
21. 27327/2019 GRUP MUNICIPAL PODEM
PREC SOBRE MESURES URGENTS PER EVITAR ENVERINAMENT DE GOSSOS
Llig el prec el Sr. Santiago, portaveu del Grup Municipal Podem.
«18 mesos després, i més de 5000 firmes recollides per a realitzar una campanya de
conscienciació animal i evitar casos d'enverinament, ha tornat a passar. Entre els dies 19 i
26 de desembre d'aquest any s'han conegut 4 nous casos d’enverinament a gossos per la
zona de l’amfiteatre del Parc del Romeral.
Per això, des de Podem demanem al Govern Municipal que col·labore i investigue en
profunditat els nous casos d’enverinament de gossos a Alcoi. I que actuïn amb diligència per
acabar amb aquesta problemàtica que no és la primera vegada que passa a la nostra ciutat.
De fet, al 2017 i al 2018 ja vam patir casos semblants per la zona.
Per aquests motius realitzem el següent prec:
1. Que s’actuï d'urgència, es rastrege la zona i que s'elimine qualsevol rastre de verí
per a reduir riscos.
2. Que s’òbriga de nou una investigació en profunditat amb l’objectiu de trobar al o les
responsables, i evitar així, que es tornin a repetir més casos com aquest.
3. Redactar un protocol d'actuació per facilitar la coordinació davant de denúncies per
enverinament d'animals.»
Sr. Reig: Moltes gràcies, senyor alcalde, molt bon dia i bon any a tots. Anem a acceptar-li el
prec, com no pot ser d’una altra manera. I li puc dir que este govern és molt sensible també
en este tema, com no pot ser d’una altra manera.
Lamentem estos fets i, a les famílies afectades, doncs molts ànims, i que anem a posar tot el
que estiga al nostre abast.
Li puc dir que este govern sempre ha col·laborat i ha fet el que tocava. A més del protocol
per evitar que tornara a succeir, que no és el cas que ens ha passat, perquè sí que ha
tornat.
Es va editar un fullet en el qual, «Els Animals: Éssers Vius», que està en el web del
Departament de Sanitat, que està tot molt detallat, dels passos que s’han de seguir.
La Policia Local ho té per a revisar la zona diàriament, en l'ordre de servei, com podran vore
en la memòria que abans s’ha mencionat d’estos anys, voran com està en l’ordre del dia. I
vull recordar que en la Comissió Sociosanitària del passat divendres, vaig ser jo
personalment el que els vaig dir que tornava a activar-se el protocol. Quan diem activar el
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protocol és de la forma de poder actuar quan es puga trobar alguna substància per eixa
zona. En concret, no se n'ha trobat cap.
El dia 20 es va procedir a actuar ―ara vaig a passar-li un poc tot el que... vosté ja ho adapta
a les preguntes―. El dia 20 es va procedir a actuar segons el protocol establit i les
indicacions que des de Conselleria de Medi Ambient dóna l’agent forestal. La Policia Local
supervisa la zona fins a set vegades eixe mateix dia, i no hi troba res. A més, la revisió per
part de la gent de la Protectora i del Seprona. No hem tancat mai continuar actuant en eixes
revisions diàries, com estic dient-li, per part de la Policia Local. I estem editant un fullet en el
qual serà importantíssim tindre... que vindrà a previndre en cas de tornar-se a trobar davant
d’estos fets. Que porte el seu animal lligat quan viatja per la via pública, vigile el menjar del
seu animal al carrer, el que menja. En cas d’observar possibles substàncies tòxiques, avisar
la Policia Local o Comissaria de Policia Nacional, i en cas d’observar cap persona amb
comportaments sospitosos en la via pública, cridar la Policia Local. És importantíssim la
col·laboració dels ciutadans. Qualsevol sospita que es puga tindre de qualsevol persona,
seria importantíssima. Ací no estem dient de fer ja una denúncia a una persona en concret,
però sí, si es té eixa sospita que algú té comportaments sospitosos, per poder controlar i
poder seguir eixos fets que eixa persona puga produir.
En eixe fullet estaran els telèfons d’Emergències, Policia Local i del Seprona. A més, vaig a
dir-los, de l’informe que ens ha passat també la Protectora, que ells, quan van rebre el
primer avís desde las Paulas por encima del Romeral, hasta la primera curva y algún bancal
adyacente del camino, en las primeras horas, sobretodo revisando el suelo y a resultas,
simplemente se veía alguien por la zona, porque la luz impide ver si hay algo en el suelo. No
me cruce con personas, solo coches que subían y bajaban. Eso fue el día 20 sobre la una,
que fue el primer aviso, y a las ocho de la tarde. Passen dos voltes. El dia 21 i el dia 23, cap
a les nou del matí i a les nou de la nit, també fan el mateix. Veuen moltíssima gent que porta
el gos, el portaven solt, els donen totes les recomanacions dient-los el que estava passant.
La gent no li dóna… todos quitaron importancia al tema del envenenamiento,
comentándonos que había sido por fuera, y les hicimos hincapié en que estaban
equivocados, y que había habido casos en el interior del parque. Nos dieron las gracias por
la información, pero no nos hicieron mucho caso. Nos llamo la atención que ni se fueron ni
cogieron a los perros. Cuando nos fuimos, seguían sueltos. El pipi-can estaba
completamente vacío. Vull dir, que la gent col·labore i que intente prendre també… i que
col·labore en el tema.
Sr. Santiago: Des de Podem estem convençudes que la ciutadania col·labora. Lamentem
en profunditat que totes les actuacions que s’han dut a terme hagen sigut insuficients. A la
vista està que han sigut insuficients, perquè tenim ací representació de la ciutadania que ha
patit els casos d’enverinament dels gossos.
Per tant, el que demanem és molt clar. Demanem tres coses, la primera és que es millore i
es revise el Pla d’Actuació perquè ha resultat, com he dit al principi, ser insuficient; per tant,
que passe pel Consell de Protecció Animal, i que es puga... a l’Observatori de Protecció
Animal, i que es puga revisar i treballar perquè, fins ara, s’ha demostrat que és insuficient.
Al mateix temps, també demanem una altra cosa, un segon punt. Que és un protocol
d’atenció a la ciutadania perquè la gent..., això ho vam parlar amb el regidor de Seguretat,
no se senta desprotegida davant de fets com aquests. Que quan vagen a presentar una
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denúncia perquè el seu animal ha sigut enverinat, l’administració pública, en aquest cas
l’Ajuntament, puga fer un procés d’acompanyament i de protecció davant de fets tan
sensibles com aquest.
I un tercer punt. Que es demane a Conselleria un gos ensinistrat per a detectar les possibles
restes de verí perquè..., les possibles restes de verí, perquè quan ja vam alertar que hi havia
hagut un cas, si s’haguera actuat en conseqüència, probablement els casos posteriors no
hagueren passat. Per tant, portem el gos de Conselleria, el gos ensinistrat per a detectar el
verí, i que puga rastrejar la zona per acabar amb els possibles riscos.
Jo crec que eixes tros vessants, seria molt important treballar-los.
Sr. Reig: Sí, tal com estava dient-li, el fullet estarà molt clar. En el cas d’observar
qualsevol..., i voler traslladar a la Policia Local o bé a la Policia Nacional, en el qual tenen els
telèfons com els he dit, fins i tot del Seprona. Estarà tot molt detallat; però, això no obstant,
ho parlarem també en el Consell, ho parlarem.
I, en el que està dient-me del gos, doncs farem la proposta per vore si, per mitjà del
Seprona, es pot aconseguir.
22. 27325/2019 GRUP MUNICIPAL PODEM
PREC SOBRE OBERTURA CENTRES EDUCATIUS EN VACANCES DE NADAL

Llig el prec el Sr. Santiago, portaveu del Grup Municipal Podem.
«Per a Podem és una prioritat invertir més recursos en educació, si volem ser una ciutat
referent. I entenem que obrir les escoles en vacances, amb serveis d’esmorzar, atenció
primerenca, activitats i menjador, pot afavorir la conciliació familiar i laboral.
Els destinataris d’aquesta iniciativa podrien ser els alumnes d’educació infantil (3 a 6 anys) i
de primària (6 a 12 anys), així com els xiquets i xiquetes amb necessitats educatives
especials de 3 a 12 anys.
Per aquests motius realitzem el següent prec:


Obrir els centres educatius en vacances de Nadal a partir del 2020.»

Sr. Belda: Gràcies, senyor alcalde, bon dia a totes i a tots i feliç any. A vore, bé, com t’ho
explique. Farem..., jo vaig a dir que no al prec perquè, si acceptara el prec, estaria dient que
anem a obrir els centres educatius, d’acord? Això no vol dir que no estiga d’acord amb tu o
que no veja que és una possibilitat que s’ha d’explorar. El que sí que hi haurà és el
compromís, davant de la negativa al prec, el que sí que hi haurà de compromís per part del
govern és d’estudiar de quina manera es pot fer això, si bé dins dels centres educatius o bé
en altres espais que les escoles puguen oferir este tipus de serveis, tenint en compte les
directrius que sempre hem seguit des del govern. Tenim el..., per exemple, per Nadal tenim
el FiraNadal, en el qual, de forma gratuïta hi ha activitats perquè els xiquets i xiquetes
puguen estar, en este cas, fent esport, que també ho veiem molt convenient, i poder
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conciliar la vida laboral amb la vida familiar, explorant, jo crec que eixa actuació. Es poden
explorar altres formes de fer, però, sempre tenint en compte que obrir els centres educatius
a nosaltres ens planteja molta problemàtica, perquè s’hauria de quedar d’acord amb
Conselleria. Estem parlant d’uns centres que són nostres. En un espai obert, tal volta seria
més fàcil; però per a ocupar aules, ocupar menjador en este cas, on hi ha una empresa que
ja està treballant, també seria prou complicat. Jo ho veig prou complicat. Però bé, com he
dit, estem oberts a poder estudiar de vore de quina manera... I sempre tenint en compte
també que nosaltres intentem que totes estes activitats siguen inclusives. És a dir, també es
pot explorar a través de Serveis Socials, que també aquestes ajudes que hi ha a l’estiu
perquè la gent puga accedir a les escoles d’estiu, on no fem escoles d’estiu només per als
que tenen dificultats, sinó que el que fem és incloure'ls en escoles d’estiu normalitzades,
perquè pensem que és la millor manera. Poder explorar també això per a fer-ho en aquests
períodes de Nadal, fins i tot en períodes de Setmana Santa, que també es podria ampliar.
Sr. Santiago: Hola, ara sí... s’ha acabat el silenci.
Entenem que té certes o moltes dificultats, però hi ha ciutats referents, com pot ser Oviedo,
que durant la legislatura passada ho va poder dur a terme. Evidentment fan falta recursos, i
per això ho demanàvem al principi del 2020 pensant en el possible pressupost d’aquest any.
Des de Podem estarem alerta, i evidentment farem una política col·laborativa en aquest
aspecte, perquè entenem que és molt important facilitar l’accés a tots els xiquets i xiquetes a
aquest tipus d’activitats. Som coneixedores que en els centres d’esports hi ha activitats al
respecte, però entenem que és insuficient i que havien d’ampliar-ho a molta més part de la
població. Som coneixedores també que es fan les escoletes d’estiu, però moltes vegades
són inaccessibles a moltes persones perquè tenen un cost prou més elevat. Per això,
enteníem que fer una iniciativa pública, una iniciativa des de l’Ajuntament, podria facilitar
aquest tipus de situacions i, sobretot, podria facilitar la conciliació laboral i familiar. Per tant,
com he dit al principi, des de Podem estarem alerta, intentarem col·laborar al màxim perquè
això siga una realitat. I proposàvem el Nadal, però, evidentment, això és extrapolable a més
festivitats. Per tant, el que s’ha dit, estarem alerta, col·laborarem en tot això i, tot i que no
s’ha acceptat el prec, intentarem, amb voluntat política, que això siga una realitat perquè de
segur que serem millor ciutat si ho aconseguim fer.
Sr. Belda: Bé, ha quedat tot clar. Simplement un aclariment. A l’estiu el que es fa des de
l’Ajuntament és, com que no hi tenen accés, és donar una beca perquè aquelles famílies
que tinguen necessitats, que tenen dificultats, puguen accedir a escoles d’estiu
normalitzades perquè..., com un més. Jo crec que eixe sistema també es podria extrapolar a
activitats durant Nadal, que, per exemple, per Nadal, jo entenc que les vacances són molt
més curtes, és molt més difícil fer alguna escola, en particular, però sí que hi ha, sobretot
esportivament, moltes activitats que són pagant, en les quals, igual les famílies amb
dificultats podrien tindre una beca, igual que la tenen a l’estiu, per a poder accedir a aquests
serveis. De manera que seria inclusiu, perquè estarien participant d’activitats com la resta de
la ciutadania. Pensem que també pot ser positiu.
23. 27315/2019 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ A “XARXA DE MEMÒRIA I DE PREVENCIÓ DEL FEIXISME.
MAI MÉS”
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El Grup Municipal Podem presenta la següent moció.
«Des de l’Amical Mathausen proposen el següent text per a poder adherir-se com a
Ajuntament al projecte Xarxa de memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai més. Amb aquest
text demanem l’adhesió de l’Ajuntament d’Alcoi. I diu així:
La recuperació́ i defensa de la memòria històrica, és un deure indefugible de les societats
democràtiques. Recuperar i defensar, però sobretot previndre. Perquè esdeveniments com
la barbàrie nazi no es torne a repetir.
El projecte de “Xarxa de memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai més”, té aquest com a
objectiu fonamental, recuperar els valors republicans, defensar la memòria dels deportats i
deportades del nostre país, i sensibilitzar perquè “mai més” es repetisquen situacions
semblants. I això fer-ho a partir de les experiències personals, de les històries de persones
de la localitat, que el feixisme va internar en els camps nazis. Són projectes “amb rostre” que
han d’aportar a la ciutadania i a la joventut la memòria que ha d’esdevenir compromís.
L'Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme d'Espanya és una
associació fundada l’any 1962, en plena Dictadura, per un grup d’antics deportats amb la
finalitat de defensar els seus drets morals i materials, donar-se suport mutu i endegar, en la
mesura del què permetien les circumstàncies polítiques, una tasca de divulgació de la seua
tràgica experiència. Actualment l’associació, la més antiga d'Espanya en el camp de la
preservació de la memòria del passat, compta gairebé amb un miler de socis/es, repartits
per tot l’estat i també a altres països d'Europa i Amèrica. La seu de l’entitat és a Barcelona,
però té delegacions a Andalusia, Aragó, Astúries, Galícia, Madrid, País Basc i València. A
nivell internacional, l'Amical ostenta la representació espanyola als Comitès Internacionals
de Buchenwald i Mauthausen, i manté estretes relacions amb amicals dels diversos camps,
a França i altres països, que han permès la implicació en projectes d’abast europeu.
La preservació de la memòria de la deportació republicana, amb la manca de testimonis
directes, apunta la necessitat d’engegar estratègies que vinculen les experiències del passat
amb reflexions sobre el present, especialment entre els i les joves. La contínua vulneració
dels Drets Humans, arreu del món, i els intents, sovint malintencionats, de deformar el
passat de lluita per les llibertats dels republicans deportats, ens obliguen a treballar en la
línia de l’anàlisi històrica i del seu coneixement i reconeixement.
L’associació recull l'experiència personal de la deportació, l’exili, el pas pels camps
francesos i la dissortada vivència en els camps nazis; però també la experiència, i la lluita
per la República i els valors republicans de la igualtat, la solidaritat i la fraternitat, en el gran
marc de l’humanisme i la justícia social.
D’aquesta experiència i voluntat esdevé la missió de l’Amical, treballar per la conservació de
la memòria històrica de la deportació i treballar per a la prevenció del feixisme i el projecte
Amical que recull aquestes premisses: MEMÒRIA, DEPORTACIÓ I PREVENCIÓ DEL
FEIXISME, sota el lema de dos camps emblemàtics: PROJECTE BUCHENWALDMAUTHAUSEN.
Per al desenvolupament d’aquest projecte i dels seus objectius de conservar la memòria
històrica de la deportació republicana , i prevenir i sensibilitzar contra el feixisme, s’impulsen
els projectes des del món local, els projectes amb rostre, a partir de les vides de les
persones concretes de cada vila o ciutat i de les seues experiències en el relat històric de
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l’exili i la deportació i es vol comptar amb el suport del municipi, del seu ajuntament i de les
entitats cíviques, acadèmiques o de memòria existents, i especialment amb la participació
dels centres de secundària.
Las accions a desenvolupar es transformen en programes d’activitats que contemplen entre
altres: Projectes pedagògics; Xerrades i conferències; Cicle de cinema sobre la deportació;
Exposicions; La commemoració del Dia Internacional de l’Holocaust; o els Viatges als
camps.
Per a l’execució dels objectius i del projecte s’impulsa el projecte de Xarxa de Memòria i de
Prevenció del Feixisme. Mai Més. Una Xarxa que a partir del món local, de les ciutats, i dels
projectes amb rostre, vol sumar municipis, entitats i centres educatius del país, que es
coordinin amb altres xarxes de l’estat i amb ciutats i xarxes d’Europa.
Per aquests motius i en virtut de l'exposat l'Ajuntament d'Alcoi ACORDA:
1. Adherir-se com Ajuntament a la Xarxa “Mai Més”, per a participar conjuntament amb
l’Amical en la tasca de sensibilització i divulgació i prevenció del feixisme, i amb la
recerca històrica dels deportats i deportades de la localitat i amb la implicació amb
altres entitats culturals i cíviques i especialment amb el/els Centres de Secundària de
la ciutat, definir i realitzar conjuntament un programa d’activitats que faci de la nostra
societat una societat més justa, solidària, tolerant i lliure de feixisme.
2. Signar un conveni de col·laboració amb l’Amical de Mauthausen i altres camps per a
l’impuls i desenvolupament de les activitats de la Xarxa Mai Més»
Llig els punts d’acord la Sr. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.
Sr. Abad: Hola de nuevo. El proyecto de Red de Memoria y Prevención del Fascismo,
Nunca Mas, “Amical de Mauthausen”, tiene entre sus objetivos conservar la memoria
histórica de la deportación republicana y prevenir y sensibilizar contra el fascismo, el cual
no existe en nuestro país. Su idea basada en la actual ley de “des-memoria histórica”, es
sectaria y discrimina, ignora y desprecia a una parte de las víctimas de la guerra civil.
El proyecto de Red de Memoria y Prevención del Fascismo, Nunca Mas, tiene como objetivo
fundamental recuperar los valores republicanos entre otros…
Le voy a hablar de esos valores…
En la actualidad la memoria histórica socialista pretende hacer creer que en 1936 se vivía
una idílica y pacífica República y la mañana del 18 de julio unos curas “carcas” y unos
militares fascistas se levantaron con el pie cambiado y dieron un golpe de estado. Pues no
fue así, el Frente Popular de la II República, es decir, socialistas, comunistas y sindicalistas,
todos revolucionarios, con sus actos criminales propinaron un golpe de estado y una cruel
represión y propiciaron el posterior levantamiento.
Desde 1931 se producen quemas de conventos, iglesias y bibliotecas en un clima
anticlerical muy marcado e importado directamente desde Moscú.
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Este era el clima de violencia y “democracia” en la II República y muchos de estos
personajes aún conservan devociones, calles y estatuas en España.
En la España gobernada por el Frente Popular, se vivió un proceso de terror político que
terminará cobrándose la vida de 70.000 personas y no precisamente por la lucha en el
campo de batalla. Los “fascistas” eran religiosos de cualquier condición, políticos de la
derecha, propietarios e industriales, militares sospechosos…, pero en muy poco tiempo la
derecha sino también sus votantes..., ya no sólo los grandes propietarios, sino también el
labrador, el comerciante, intelectual o periodista o el profesional liberal, que vota a la
derecha o incluso los republicanos demócratas.
Todos los españoles que desgraciadamente acabaron en los campos de concentración
nazis se habían exiliado en Francia tras la victoria franquista de 1939. A partir de ahí hubo
dos grupos: la mayoría de los deportados, sirvieron en las filas del ejercito francés durante la
Segunda Guerra Mundial, capturados por los nazis en junio de 1940 y enviados a los
campos desde agosto de ese año hasta finales del siguiente; un porcentaje más reducido
perteneció a la resistencia, fueron detenidos por la policía francesa y la Gestapo, y
conducidos a los campos en 1942,1943 y 1944.
La Constitución del 78 supuso mucho más que un nuevo régimen jurídico, supuso la
reconciliación de un pueblo, el perdón de unos y otros, plasmado en la Ley de Amnistía de
1977, el cierre de unas heridas que llevaban abiertas casi 50 años. Dejémoslas cicatrizar.
Gracias.
Sr. Santiago: Gràcies de nou, alcalde. La meua àvia que era d’un poblet d’Extremadura,
concretament d’un poble molt xicotet que es diu Usagre, sempre em deia «palabras necias,
oidos sordos», doncs això. «Palabras necias, oidos sordos».
Dit això, i recapitulant una miqueta, des de Podem també ens volem sumar al record i al
condol de Lluís Torró Santonja, un gran lluitador antifeixista.
Des de Podem tenim un compromís ferm amb la memòria històrica, amb la lluita antifeixista i
amb el respecte als Drets Humans; per això, evidentment, donarem suport a aquesta
necessària i imprescindible iniciativa. Per això, i perquè en l’actualitat ens trobem davant de
l’amenaça d’un feixisme sofisticat diria jo, que ha modelat el seu discurs, ha enriquit el seu
vocabulari, han aprés a parlar, a parlar amb mesura, i no tirant escopinyades feixistes per la
boca com feien fins ara, que han camuflat els seus símbols i que s’han posat en mans
d’agències de publicitat i estilistes per a ser més atractius; però mantenen, lamentablement,
fermes les seues conviccions supremacistes que posen en perill la convivència entre les
ciutadanes i els ciutadans amb el seu discurs de l’odi al diferent, i discriminació a les
minories. Per això, per a Podem, és imprescindible blindar les nostres societats davant del
discurs de l’odi.
I, per acabar aquesta intervenció, per acabar aquesta intervenció, m’agradaria llegir un
poema que va inspirar la lluita antifeixista, i de segur que moltes de vosaltres coneixeu el
seu lema. I diu així:
«No passareu, i si passeu
serà damunt d’un clap de cendres;
les nostres vides les prendreu;
nostre esperit no l’heu de prendre.
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Mes no serà per més que feu,
no passareu.
No passareu, i si passeu,
quan tots haurem deixat de viure,
sabreu de sobres a quin preu
s’abat un poble digne i lliure.
Mes no serà per més que feu,
no passareu.
No passareu, i si passeu,
decidirà un cop més la història,
entre el saió que clava en creu hui
i el just que hi mor, de qui és la glòria.
Mes no serà per més que feu,
no passareu.
A sang i foc avançareu
de fortalesa en fortalesa;
però, què hi fa! si queda en peu
quelcom més fort: nostra fermesa.
Per això cantem: per més que feu,
no passareu.»
Sr. Marcos Martínez: En el Pleno del 29 de mayo del 2017 salía adelante una declaración
institucional en la que se declaraba a Alcoy espacio libre de fascismo, racismo y xenofobia.
Cosa que demuestra el rechazo unánime de todos los grupos firmantes a este tipo de lacras
sociales.
En cuanto a la red nunca más, vinculada a la Amical de Mathausen, a la que se nos pide la
adhesión, pensamos que es un colectivo que, aunque nació con la idea de reunir, ayudar y
hacer visible a las víctimas de los campos de concentración y del fascismo, se centra en
nuestro país en los reportados y presos republicanos, por su número, así como enfocada a
la promoción del ideario republicano como garantía de que la historia no se repita.
Ciudadanos siempre condenará las prácticas fascistas, y con ello lo acontecido en los
campos de concentración; pero también defenderemos sobremanera una educación de
calidad para todos los españoles, libres de cualquier doctrina. Los jóvenes deben conocer la
historia, por supuesto, para evitar repetir errores tan graves como este. Pero al hacerlo
desde un punto de vista republicano, no nos parece lo más idóneo. Mezclar fines nobles con
medios interesados, no nos permite apoyar esta moción, y por esta cuestión la postura de
nuestro grupo municipal será la abstención. Gracias.
Sra. Guillem: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, em sap greu, però després d’aquesta
reinterpretació de la història del senyor Abad, no sé si estic de pasta de moniato o en xoc.
Sincerament, m’encantaria saber quin o quina, doctor o doctora, en història suporten
aquesta nova reinterpretació de la història.
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Bé, per continuar, jo diria que la xarxa del feixisme és un parany que torna a obrir-se pas en
la nostra societat. O millor dit que mai no s’ha acabat, i no acaba mai d’anar-se’n, i que ara
sembla que ha perdut la vergonya i torna a traure pit de forma orgullosa i prepotent. «A las
palabras anteriores me remito».
Parlar d’una xarxa de memòria i prevenció del feixisme sembla, a priori, una declaració
d’intencions perfecta que, a la llarga, pot anar diluint-se i perdent força davant la quotidianitat
i els assumptes urgents, que no importants.
Per una banda, em sembla absolutament imprescindible que a través de la xarxa es
comence amb el pas més bàsic, que sembla que ja teníem, tots i totes, superat; però que als
últims anys veiem que no ho està tan clar. Com és, i és el primer pas, és la definició del
feixisme. Una definició clara que pensadors com Benjamin, Lacan, Marcus, The Reader o
Althuser ja van fer al seu dia. I, poder assenyalar amb claredat les accions i declaracions
feixistes. Que els i les nostres joves siguen capaços d’identificar el feixisme, haurà de ser la
base clara d’aquesta adhesió. Sobretot en un temps on partits amb discursos feixistes,
aprofiten la democràcia per instal·lar-se a les nostres institucions.
En segon punt, la lluita contra el negacionisme. Recordar que ja als anys seixanta, alemanys
de peu escrivien al senyor Primo Levy, explicant-li que no hi va haver un terrorisme d’Estat
clar i planificat contra el judaisme, i que es tractava d’accions puntuals. A l’Estat espanyol,
aquest terrorisme d’Estat no s’ha acceptat mai tampoc. I per tant, el negacionisme davant
les accions feixistes, ha sigut i és una constant encara més accentuada al nostre Estat.
És per això, i torne a fer indici en la identificació del feixisme com a base d’adhesió a la
xarxa.
I bé, i si bé és cert que la recerca històrica ha de ser fonamental en la lluita contra el
feixisme, la memòria ha de ser el fil cohesionador. La història i la memòria tenen registres
semblants, però la memòria és portada per grups vius que han experimentat els fets. La
memòria és afectiva, emotiva i oberta a transformacions i, per tant, pot romandre latent i de
sobte tindre un gran despertar. La memòria és col·lectiva, encara que haja sigut viscuda com
a individual, mentre que la història és una construcció completa d’allò que ja no existeix. Per
tant, la memòria no acaba i la podem construir entre tots i entre totes, i nosaltres considerem
absolutament important i imprescindible adherir-se a la xarxa.
Sr. Ruiz: Gràcies, senyor alcalde. Estem davant d’una moció que demana l’adhesió a un
projecte que, com diu la mateixa moció, té com a un dels objectius fonamentals recuperar
els valors republicans. Parla de lluita per la república i els valors republicans de la igualtat, la
solidaritat i la fraternitat.
Nosaltres pensem que són valors importants, però menys amples que els recollits, per
exemple, en el tractat de la Unió Europea, en el seu article 2, respecte a la dignitat humana,
a la llibertat, a la democràcia, a la igualtat, a l’Estat de Dret, al respecte pels Drets Humans.
De fet, el Parlament Europeu, el passat setembre va aprovar una resolució sobre la
importància de la memòria històrica europea per al futur d’Europa. En eixa resolució, en el
punt quart, destaca la importància de mantindre viva la memòria del passat, i reafirma la
posició d’Europa unida contra tot règim totalitari, siga quina siga la seua ideologia de base. I
en eixa resolució, l’article 10 demana una cultura comuna de memòria històrica que rebutge
els crims dels règims feixista i estalinista. Pensem que Guanyar Alcoi hauria d’aclarir si amb
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aquesta moció vol previndre el feixisme o assentar les bases de la constitució, la
reinstauració de la República espanyola.
A banda, l'entitat d’Amical de Mauthausen, cal recordar que l’any 2005 el seu president va
dimitir per mentir sobre la seua pertinença a la resistència francesa i el seu pas pel camp de
concentració de Flossenburg. De fet, va dir «la gente me escuchaba más y mi trabajo
divulgativo era más eficaz», a través de mentides.
Tècnicament la moció implica un conveni que implica uns compromisos econòmics de
l’Ajuntament, tal com marca el pacte que podem llegir en el mateix web de l’Amical. Ens
agradaria saber quina és l’aportació que hauria de comprometre l’Ajuntament d’Alcoi.
Pensem que hi ha arguments suficients per a votar en contra d'aquesta moció. No obstant
això, pensem que votar en contra seria adoptar una posició negacionista, que seria una falta
de respecte per a totes aquelles persones que van patir el feixisme, molts dels quals van ser
d’Alcoi, han sigut conciutadans nostres i, per tant, per respecte a eixes persones, el Partit
Popular s’abstindrà en esta moció.
Sr. Belda: Gràcies, senyor Alcalde. Bé, no tenim cap dubte, eh!, que anàvem a votar que sí;
però si haguérem tingut qualsevol dubte, escoltant el company Abad, se’ns haguera acabat
qualsevol dubte.
Bé, el senyor Abad, jo no sé si parlava el senyor Abad o parlava el senyor Abascal, el senyor
Smith, la senyora Monasterio, algú d’ells; perquè el senyor Abad, igual no ho és, perquè
quan llig, és perquè ve de més cap amunt.
Crístian deia «a palabra necias, oidos sordos» i jo vaig a modificar-te un poquet Cristian, «a
palabras necias, treball per la memòria i pels Drets Humans». Jo crec que aquesta moció no
va en un altre camí que aquest. I amb alguna cosa que ja s’està fent per part de l’Ajuntament
d’Alcoi, aquest i els que han passat, que és donar visibilitat a gent molt entranyable de la
nostra ciutat que ha patit moltíssim, com Paco Aura, que té un pont que jo crec que tots hem
honrat amb multitud d’activitats. Estem treballant de la mà dels centres educatius en
activitats, concerts de música, exposicions, etc. Perquè pensem que recordar que la
memòria és importantíssima per a no tornar a caure en errades. En errades que no estan
tan lluny; perquè aquests pensaments que van derivar en la barbàrie nazi,
desafortunadament els tenim una altra volta presentes. Els tenim presents en persones,
però també els tenim presents en partits polítics. En partits polítics que estan representats
ací, que estan representats en Conselleria, que estan representats en Espanya. I també s’ha
de recordar, i ho van recordar en l’anterior legislatura, en l’anterior plenari, que també s’ha
de fer una reflexió per tots, és a dir, que si el Partit Popular haguera de governar, ara com
ara, a Espanya, ho faria de la mà d’aquest pensament. Si governa en moltes comunitats
autònomes i ho fa de la mà d’aquest pensament, i si, ara com ara, governara en aquesta
ciutat, ho faria de la mà d’aquest pensament.
Així que el vot nostre, evidentment, serà favorable.
Sra. Obiol: Gràcies. Bé, estic d’acord tant amb el senyor Santiago, amb el senyor Belda,
que després del discurs ple de fal·làcies que ha fet Vox, no podem més que reafirmar com
d’important és la memòria i la reparació. D’aquestes fal·làcies, però també, per exemple, de
les reaccions de la dreta més reaccionària al pacte per un govern entre els socialistes, el
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Partit Socialista i Unides Podem. Per tant, és fonamental reconéixer la lluita dels valors
democràtics d’aquests homes i d’aquestes dones, i perquè ací nosaltres, en Guanyar, que
era alguna cosa que no estava inclòs en la moció, creiem que és important també incloure
les dones que van esperar aquests homes. Eren 21 els alcoians que van estar en aquests
camps de concentració, només 4 en van sobreviure. I és important també que ho tinguem en
compte.
No som ingènues, sabem que és important aquesta memòria i aquesta reparació, però que
no és l'única solució possible o l'única solució al feixisme, creiem que cal rebatre sempre
aquests discursos, aquesta reescriptura, que deia Elisa, de la història. I donar, sobretot,
donar resposta als malestars de les persones per a no ser respostes amb mentides, i amb
falses expectatives que mai no es complixen, perquè només defensen les seues idees i els
seues interessos com a classe política poderosa que han sigut sempre, que ho continuen
sent. Perquè pensem que ara parlem que el feixisme està ací, però, per exemple, la
biblioteca de la Universitat de València ha sigut atacada sempre, des de la transició, en
repetides ocasions pel feixisme. O siga, que aquest feixisme sempre ha estat romanent en la
nostra societat. Nosaltres pensàvem que era una bona proposta per a la nostra ciutat, que hi
ha centres educatius, com ha dit el senyor Belda, que ja en formen part, no?, l’Andreu
Sempere ja en forma part. Pensem que també seria una bona mostra del suport que fan.
Una bona mostra de la memòria a gent com Lluís Torró Santonja, que va lluitar molt més
tard, en aquest cas, que, per exemple, Paco Aura, de qui estàveu parlant, però que lluitava
pels mateixos valors, pels valors de democràcia, pel respecte als Drets Humans, per al
benestar dels ciutadans i de les ciutadanes, i que nosaltres, la majoria d’ací, bé..., tots..., que
som generacions bastant llunyanes d’aquest Lluís Torró, pensem que podem compartir i
lluitar per les mateixes idees, que són fonamentals.
Dos comentaris últims. Parlava el senyor Ruiz d’un conveni de la part econòmica d’aquest
conveni. Nosaltres entenem que un conveni és un acord que s’ha de negociar i que, per tant,
el govern de la ciutat, si accepta aquesta moció, hauria de negociar, i si no hi està d’acord,
s’hauria de rebutjar i ja està. És tan senzill com això, parlant s’aconseguixen acords i
s’aconseguixen objectius.
I, potser, si poguérem recuperar la República i els valors de la República, almenys des de
Guanyar, amb una declaració així, però que serà més complicat que tot això. Així que,
nosaltres no hem de dir res més, sinó que manifestar el nostre agraïment i la nostra
satisfacció pel suport dels partits i dels grups polítics que han decidit donar-li suport a
aquesta moció.
Sr. Abad: Primero, desde arriba a mi nadie me dice lo que tengo que decir, ni nada. De
momento, vale. Tiempo al tiempo. Y nosotros ni mentimos ni engañamos a nadie para
conseguir Gobierno. Eso empezando por ahí.
Si ustedes están de acuerdo en asumir la verdad histórica de lo que significa el fascismo en
toda su extensión, nosotros estaremos siempre a favor de condenarlo; pero sin embargo, si
su posición es la de negar la evidencia y la razón afirmando que en España existe algo que
se aproxime de cerca a la idea del fascismo y que no tiene nada que ver con ninguna
ideología de izquierdas, nos encontrarán siempre enfrente y estaremos en contra.
Si el objetivo de esta moción es la de incluir a nuestra ciudad en dicha red de municipios con
el fin de financiar a más asociaciones de corte ideológico y de efectuar charlas en colegios,
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a nuestros hijos, para adoctrinarlos con la idea de que los crímenes realizados antes y
durante la Guerra Civil, fueron solo culpa de una parte de la sociedad, mientras la contraria
eran poco más que ángeles inocentes, estaremos en contra.
Y decir una cosa más. En España, el primer campo de concentración que se creó, fue en
Alcalá de Henares, y por el Gobierno de la Segunda República. Muchas gracias.
Sr. Santiago: Gràcies de nou. Molt breu, tres coses.
La primera. El poble que no coneix la seua història està condemnat a repetir-la.
La segona. Recomane, i no pretenc donar lliçons d’història a ningú, recomane llegir el paper
de l’antiga URSS en la Segona Guerra Mundial. Ho recomane fermament.
I, tercer punt, i per eixe vessant de lluita internacionalista que tenim. Vull rcordar que, ara
com ara, tenim, ara com ara, tenim un dels majors camps de concentració a l’aire lliure, que
és Gaza, Palestina, que està bloquejada per terra, mar i aire per l’Estat Sionista d’Israel.
Gràcies.
Sr. Guillem: Bé, també, molt breu. Nosaltres, com a grup absolutament antifeixista,
considerem imprescindible l’adhesió a la xarxa. I, simplement, que considerem que ha de
fer-se responsable i garantint que no es quede en una simple declaració de principis,
buscant la creació d’uns objectius i projectes clars des de departaments de l’Ajuntament,
que cohesionen les accions anuals que es puguen fer. Ja està. Gràcies.
Sr. Belda: Bé, simplement, vull reiterar el nostre vot favorable, i poc més. Ja està.
Sr. Alcalde: Jo sí que volia demanar unes paraules perquè Alcoi en el 2012 va aprovar
declarar la ciutat d’Alcoi com a ciutat de la pau i la solidaritat. Entre els objectius d’eixa
declaració estava la reparació i la recuperació de la memòria històrica. En 2017, com s’ha
recordat, va aprovar aquest plenari la declaració de ciutat lliure del feixisme, del racisme i la
xenofòbia. I tant al 2012 com al 2017, quan este plenari es va pronunciar en eixe sentit, la
veritat és que mai no haguérem pensat que en aquest plenari de la nostra ciutat, i una ciutat
amb la història i amb la trajectòria que té, s’hagueren pogut sentir paraules com les que ha
pronunciat el senyor Abad.
Jo sóc dels que pense que sempre, quan hi ha intents de manipulació, de tergiversació,
sempre s’ha de contestar i s’ha de respondre i s’ha d’actuar, perquè no actuar és donar
espai a qui intenta manipular la nostra història. Però, mire, és cert que he sentit vergonya de
les paraules que s’han sentit hui en este plenari; però jo, que sóc fill de socialista, de
republicà, de lluitador per la democràcia i per les llibertats, jo no m’he sentit ofés per les
seues paraules, al contrari. Jo crec que partits com el de Vox és bo que se li senta i que la
gent conega el que pensa i quins són els seus objectius perquè, entre altres coses, el que
ens fa és encara encoratjar-nos més, reforçar els nostres principis, les nostres idees, i
mantindre clara una idea, i és que contra eixes actituds, contra eixes ideologies, s’ha d’estar
sempre alerta i sempre lluitant, des de la democràcia i des de la llibertat, per a no perdre ni
un sol dels drets i dels avanços que este país ha aconseguit des de la recuperació de la
democràcia. Així que, senyor Abad, com li dic, crec que és bo que vosté s’expresse i que
nosaltres puguem respondre i puguem contestar amb tranquil·litat, amb serenitat; però amb
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tota la contundència que sabem que, al final, la història és la que posa a cadascú al seu lloc,
i que la memòria cal recuperar-la perquè els discursos com el que vosté ha fet, mai no
puguen calar en la nostra societat.

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

24. 27319/2019 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREC PER A PROMOURE MESURES EN CONTRA DE LA PRECARIETAT LABORAL A
L’AJUNTAMENT
Llig el prec la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.
«Dues de les dimensions de la precarietat laboral és la temporalitat (a través de contractes
laborals però també per la successió de beques i contractes de pràctiques o de feines
subvencionades). Facilitar per part de l’Administració pública l’accés al món del treball no ha
de ser una excusa per a obviar la responsabilitat que té l’Administració pública en treballar
en pro d’una major qualitat de l’ocupació, almenys en l’entorn laboral de la mateixa
administració.
Davant d’aquesta situació, preguem:


Que s’establisca una bossa econòmica per a proveir de remuneració econòmica a
les persones que realitzen les pràctiques professionals d’estudis superiors en
l’Ajuntament d’Alcoi.



Que s’incremente el sou de les persones contractades en el programa Avalem fins a
arribar al mateix nivell que els treballadors que fan les seues mateixes funcions a
l’Ajuntament.»

Sr. Belda: Gràcies, senyor alcalde. Només he hagut de llegir el titular del prec, i el que hi ha
és un no al prec. El prec diu de promoure mesures en contra de la precarietat laboral a
l’Ajuntament d’Alcoi. Com que en l’Ajuntament d’Alcoi no hi ha precarietat, la resposta al
prec és no.
Sra. Obiol: Supose que els indicadors de precarietat els tindrem prompte a l’abast, no? De
precarietat i de no precarietat ―ara estic parlant jo―. Bé, nosaltres ja sabíem que era el no,
perquè ja ens ho vau dir en comissió informativa. De tota manera, sabeu que tampoc us
hem enganyat mai, que nosaltres passarem totes les nostres propostes per al plenari,
perquè les comissions són privades, fins ara almenys; i, per tant, ens veiem en l’obligació de
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―què Alberto? Ah―. Nosaltres no entenem que des d’un govern progressista s’accepte
pagar menys que el que una feina requerix. Si és la mateixa feina, si fan la mateixa feina,
que almenys la fan, hauria de cobrar-se el mateix, i menys apel·lant, com va ser en comissió
informativa, a una normativa aprovada per un govern de dretes, que és el conveni laboral
2002-2007, que és cert que s’han fet algunes actualitzacions, però són parches. Bé, està en
l’acta que hem aprovat de la comissió.
Nosaltres pensem que una política laboral d’esquerres, una política laboral socialdemòcrata,
caldria crear una normativa amb consonància. I per tant, el treball mal pagat, el treball gratis
no poguera estar present en la nostra administració pública, en l’administració local, perquè
som o hauríem de ser un referent de promoure polítiques laborals de qualitat, perquè
acaben perjudicant tant els treballadors de dins o els que tenen expectativa d’estar dins
d’aquest Ajuntament, com els treballadors i les persones de fora. Per tant, nosaltres pensem
que l’Ajuntament ha de ser un model, i que ho han fet en altres ajuntaments, en altres hi ha
moltíssims, moltíssims ajuntaments que tenen bosses econòmiques per als estudiants que
estan fent pràctiques ací, i que hi ha moltíssims ajuntaments que invertixen en qualitat, i no
tant en quantitat i, per tant, augmenten el sou d’aquestes persones.
Sr. Belda: Bé, com he dit abans, la resposta al prec és que no l’acceptem. Vosté parla de
treball mal pagat o treball gratis. El treball mal pagat o gratis no existeix a l’Ajuntament
d’Alcoi, perquè no és treball, és una beca, que hi ha una legislació que marca el que és una
beca, el que és un contracte de pràctiques. Jo crec que la legislació es complix.
Vosté parlava de conveni que l’aprova un govern de dretes? El conveni, que jo sàpiga el va
aprovar el plenari, es pacta en una mesa de negociació, almenys així és com es fa, i està
pactat amb els sindicats. Està aprovat. Sí, sí, però aprovat pels sindicats. Els sindicats hi
haurà de dretes i hi haurà d’esquerres i hi haurà de tot tipus, supose jo. Però aleshores no
és un conveni aprovat per un govern de dretes, és un conveni negociat per un govern de
dretes amb els sindicats, i aprovat per un plenari, d’acord? Per tant, parlem d’un conveni
totalment legal. ―Sr. Alcalde: Té la paraula el senyor Belda. Si em disculpa. Sr. Belda: Bé,
s’entenen―.
Vosté parla per a dir que hi ha precarietat, vosté parla de temporalitat, però mire, la
temporalitat no existix a l’Ajuntament d’Alcoi, la temporalitat la marca una llei de
pressupostos i una taxa de reposició que no podem saltar-nos; per tant, de passar de
temporalitat a fix, no podem fer-ho. Sempre que ho podem fer, ho fem. De fet, el company
Llopis acaba de dir que el dilluns entraran huit policies. És l’oferta que ens deixen aprovar i,
de seguida, de manera instantània nosaltres duem a efecte.
I, després, vosté parla de beques i pràctiques que estan regulades, que evidentment que hi
ha beques remunerades que estan pagant-se en l’Ajuntament d’Alcoi, i hi ha d’altres que són
de formació, que les de formació, com marca la llei, no hi ha remuneració.
I després vosté parla d’AVALEM, on hi ha un conveni que és el que apliquem per a tot,
d’acord? Quan canvie el conveni canviarem la forma d’actuar; però nosaltres pensem que
hem d’adequar-nos al conveni, on diu que han de cobrar el Salari Mínim Interprofessional, i
aleshores, el que fa l’Ajuntament és proveir una bossa de diners, que es proveïx per a
suplementar el que ve d’AVALEM, que no és el Salari Mínim Interprofessional, perquè
aquestes persones cobren el Salari Mínim Interprofessional. També, és veritat que,
evidentment, estem parlant del programa AVALEM JOVES en el qual hi ha un objectiu que
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per a mi és fonamental, i és que és donar la primera opció, normalment sol ser la primera
opció de treballar aquests joves. I en molts casos, sobretot mirem la valoració que ―Sr.
Alcalde: Vaja acabant― tenim des de Conselleria, en la qual serà, si no l'única volta, de les
úniques voltes que estes persones podran tindre una feina. Per tant, nosaltres pensem que
hauria de ser com més número possible, i així és com ho fem, i així és com continuarem
actuant.
25. 27321/2019 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREGUNTA-PREC SOBRE PRODUCTES DE COMERÇ JUST
SALUDABLE
Llig el prec la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.

I

ALIMENTACIÓ

«Al passat plenari es va aprovar promoure el coneixement del contingut de la Declaració
Universal dels Drets Humans així com establir mesures de treball que des de l’Administració
local es puguen dur a terme per assolir un major acompliment d’aquests Drets Humans. Un
element significatiu i clarament accessible per a una entitat com la nostra per a promoure i
respectar els Drets Humans és el consum de productes dintre de les normes que proveeix el
Comerç Just.
D’altra banda, fa uns mesos es va aprovar en aquesta corporació l’implementació d’un pla
integral contra l’obesitat infantil. En aquest sentit, una de les mesures més senzilles és
dificultar l’accés a productes escassament saludables i, alhora, fomentar l’accés d’altres
saludables.
Per eixe motiu preguntem:


Hi ha implementada alguna mesura per a promoure el comerç just a les
dependències de l’Ajuntament així com en les activitats que aquest organitza?»

Sra. Zamorano: No, actualment, sobre comerç just no hi ha res; però com ha barrejat un
poc el tema de l’alimentació saludable, sap vosté que respecte a eixa part sí que hi ha
campanyes, i l’Ajuntament sí que dóna suport fins i tot a campanyes promogudes pels
mercats, i en eixe cas sí que estem avançant prou.
Sra. Obiol:
«En el cas que no fóra així, preguem..., sabem les campanyes de sensibilització perquè ho
hem parlat algunes vegades ací al Ple, com també a les comissions informatives, però, en el
cas que no fóra així, en el cas del comerç just, preguem:


Promoure i estimular l'ús dels productes de comerç just en les dependències
municipals. En aquest sentit es promourà que les màquines de vending que
existeixen a dependències municipals, tant d’ús públic com restringit al personal que
hi treballa, oferisquen productes de comerç just i solidari.



Davant la rellevància del cafè en la nostra cultura, demanem que els productes
servits en màquines de begudes de les dependències municipals oferisquen cafè que
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acomplisca les pautes necessàries per a ser considerat producte de comerç just i
solidari.


Al mateix temps que es fa aquest procés de transformació també demanem que les
màquines de vending només s'oferisquen productes saludables (baixos en grasses,
fruites...).



Vigilar i, si escau, instar a que aquests canvis es generen també en les
dependències públiques de la ciutat siga quina siga el nivell administratiu de la seua
titularitat.



Realitzar una campanya d’informació i sensibilització sobre el comerç just i solidari.



Elaborar un informe anual que avalue les fites assolides per aquestes mesures.»

Sra. Zamorano: Doncs, malauradament, el prec no li’l podem acceptar perquè tenim en
vigor un contracte de vending en què no caben eixe tipus de modificacions.
Sra. Obiol: No hi ha cap manera de negociar-ho?
Sra. Zamorano: No, mentre està en vigor, no, perquè canviarien les circumstàncies per les
quals van optar a eixa licitació. Canviaria en preus, canviaria pràcticament la filosofia d’eixe
contracte i, mentre estiga en vigor, no es pot fer cap canvi en eixe sentit. Però sí que li he de
dir que si vosté pega una ullada als plecs que van servir de base per a la licitació en el 2016,
al Departament de Contractació, a pesar que la llei, ara sí, ha tingut una modificació i
implementa un poc el tema de la governança més responsable i ens deixa un marge per a
poder incloure eixes clàusules de governança responsable, socials o mediambientals, en
l’anterior legislació era més restrictiu. A pesar d’això, nosaltres ja vam incloure millores en
eixe contracte, clàusules tant de caràcter mediambiental com que les màquines foren de
baix consum, o que no tingueren l’emissió de gasos d’estos perjudicials per a l'ozó, que
incorporaren també l’opció eixes màquines, sobretot les de café o les d’expedició de
begudes, l’opció de posar tu el got, o siga que fóra sense got, i el café també, que vinguera
certificat per comerç just. Malauradament, a eixe contracte només es va presentar una
empresa, i no va presentar eixes millores. Vull dir que, encara que estiguérem en negociació
o en el moment d’establir eixe plec, ningú ens ho asseguraria. Per tant, no podria jo
comprometre’m que finalment tinguérem eixe servei, perquè al final també depén d’un tercer
que vulga apostar per eixe servei, o si et poses tan exquisit que ho fas com a obligació, pot
ser que no es presente ningú i perdes el servei.
Per tant, quan arribe el moment, tornaran a incloure’s estes clàusules. Ara sí que en
comptes de ser millores, dóna la possibilitat que siguen objecte del contracte; però s’haurà
de fer un estudi també del mercat que tenim d’empreses, perquè si no podria donar-se el
cas que no s’hi presentara ningú.
Sra. Obiol: Bé, hi ha normativa anterior al 2016. Fa ja una dècada que s’està parlant..., més
d’una dècada que s’està parlant d’aquestes qüestions, que la responsabilitat en la utilització
del pressupost públic no només opte per l'oferta més barata, sinó també, com bé deia la
regidora, per qüestions mediambientals, però també d’ètica en el treball, dignitat en el
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13067227120437504357 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

70 de 73

treball, en este cas de comerç sostenible, perquè açò de les màquines de vending hauria de
ser una pedreta més per acabar tenint un comerç, una compra pública del tot sostenible
segons criteris ètics i segons criteris d’igualtat i segons criteris socials i laborals.
Sí que és cert que..., bé... jo entenc que hi ha..., perquè ho he vist en més llocs, i que a més
hem treballat amb cooperatives d’aquesta classe, que hi ha suficient oferta en el mercat
privat per a promocionar i per a fer aquest servei. Per tant..., i també sé que hi ha escletxes
per a negociar amb ells. En el cas d’aquesta empresa, ja accepten les explicacions de la
regidora, sense problema, si no van a complir i si no ho accepten..., però sé que poden
negociar, a poquet a poquet per a introduir en les màquines de vending alguns elements de
comerç just. Perquè, a més, el preu cada vegada va millorant-se i fent-se més competitiu. I
no estaria malament també que posaren aliments saludables, sobretot en algunes
dependències, com estem parlant, per exemple, al Centre d’Esports, que encara oferixen
aliments molt poc saludables, i que això no els costaria tampoc un gran esforç econòmic.
Gràcies.
Sra. Zamorano: A vore, jo vull reiterar-me que no és que la voluntat del Govern siga la
contrària, simplement, es va tindre previst en els plecs fins i tot; però no va haver-hi eixa
oferta per part de l’empresa. Sí que és cert que hi ha eixa sensibilitat, en la governança ha
existit, però la restricció en matèria de contractació pública estava, i els principis generals
impedien que tu pogueres fer-ho com a obligació, incloure-les com a obligació, perquè en
eixe moment es considerava que estaves deixant el tema de la competència d’empreses
que no disposaven d’això, estaves deixant-les fora. Era un principi jurisprudencial que es
tenia abans i que ara no es té; per això es poden incloure ara i abans no es podien incloure.
Però, malgrat això, torne a dir-li, la voluntat d’este ajuntament, sobretot el vending que tenim
ací a la casa, és d’ús pràcticament intern. I sí que és cert que es troba a faltar eixa part
d’oferta de productes més saludables. El que passa és que vostés..., també ací tots els
productes..., jo crec que també s’ha de deixar marge a l’elecció de cadascú. Si volen en un
moment determinat, doncs, prendre’s alguna cosa que no siga tan saludable, que això crec
que al final ho fem tots. Però sí que es tindrà en compte quan toque.

PRECS I PREGUNTES:
26. GUANYAR ALCOI - SR. GONZÁLEZ. DUBTE SOBRE EL PUNT 6 DE L’ACORD DE
LA PERMUTA DELS JUTJATS
Sr. González: Sí, vull comentar un dubte sobre el punt 6 de l’acord de la permuta dels
jutjats. La pregunta va més a Secretaria, no ho sé. Perquè, revisant, recordant comissions
de les quals havia mirat actes, he vist una comissió de maig de 2018 en què es deia que
l’acord concret de la permuta no està firmat, i s’havia d’aprovar pel plenari amb un quòrum
de majoria absoluta. No sé..., vull dir..., sóc el primer a recordar-ho, perquè estava mirant-ho
estos dies, i no sé si és així o si en aquell moment l’acta es va aprovar i estava mal
plantejat... Siga com siga, si hi ha dubtes, vull demanar un informe a Secretaria perquè ho
explique, simplement això.
Sr. Secretari: No ho sé, revisaré l’expedient, però és una cosa d’una compra-venda, no
requerix la majoria absoluta. En este cas, s’ha portat..., fins i tot és competència de la Junta
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de Govern Local d’acord amb l’import. En este cas, sí que en superar els tres milions
d’euros, tres milions i mig, no recorde exactament la quantitat, és el que passa a ser
competència del Ple. Però, si no, seria fins i tot competència de la mateixa Junta de Govern
Local.
No sé si en eixe moment..., el que estava passant..., és una possible cessió. Que la cessió
sí que fa referència a...
Sr. González: Bé, es parlava de..., la permuta que..., bé, es parlava d’açò concretament,
però bé.
Sr. Secretari: De tota manera, ho revisaré, però la permuta..., en l’informe jurídic final sí que
és competència de la Junta de Govern Local segons la quantitat. Que en este cas, en
superar, no sé si són 3 milions, 3 milions i mig, pel tema de legislació, aleshores ja és
competència del Ple.
Sr. Alcalde: I per majoria simple.
Sr. Secretari: Sí.
Sr. González: D’acord, simplement era això. No sé si caldrà demanar un informe perquè
quede clar o...
Sr. Silvestre: De quina acta...?
Sr. González: Maig de 2018, 5 de maig de 2018. Està al final, en les preguntes de Guanyar,
al final hi ha una resposta a les preguntes que fem sobre la permuta. Per buscar...
Sr. Secretari: Però què es va fer, va ser una pregunta que es va fer en el mateix...
Sr. González: No, no, en l’acta. En la Comissió de Governació i Règim Intern, en l’acta de
maig de 2018.
Sr. Secretari: Jo ho miraré i ja t’ho dic.
Sr. González: De pressa no en tic, si vols.
27.

PODEM - SR. SANTIAGO. QUEIXA PINTADA EN EL MONUMENT D’OVIDI
MONTLLOR

Sr. Santiago: Sí, molt breu i perquè... per no arribar a la propera comissió. Ens han fet
arribar una queixa que al monument d’Ovidi Montllor hi ha una pintada, perquè...
Sr. Llopis: Vam netejar en una primera ocasió en què va ser pintada. En els elements que
vam netejar ens vam adonar que era prou abrasiu i que eliminava, doncs, eixa oxidació, eixe
procés d'òxid, i el que estàvem veient és de quina manera podríem eliminar-ho sense fer-li
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mal a l’escultura. De tota manera, estem segurs que si s’ha pintat una segona ocasió, va a
continuar reiterant-se eixa pintada. I bé, el que anem a fer és netejar-ho, però el que
voldríem vore és si enxampem a qui està pintant-ho.
28.

CIUDADANOS - SRA. ROSA GARCÍA. SABER SI SE HA REALIZADO LA
REVISIÓN DEL PLAN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA DEMARCACIÓN
FORESTAR DE ALCOY, Y, EN CASO DE QUE NO HAYA SIDO ASÍ, RUEGO PARA
QUE SE REALICE LA REVISIÓN.

Sra. García: Gracias. Bueno, a la hora de preparar la moción que presentaba el Partido
Popular, hemos visto que el Plan de Prevención de Incendios Forestales de la demarcación
forestal de Alcoy que se aprobó en 2014 por el conseller de Gobernación y Justicia, según
registro del DOGV 7264 de 30 de abril del 2014, tiene una vigencia de 10 años, vencería en
2024, pero que revisiones parciales cada 5 años. Por lo tanto, la revisión debería haberse
realizado en el año que acabamos de dejar atrás.
Entonces, como no ha dado tiempo a hacer la pregunta a los técnicos, querríamos saber si
se ha realizado dicha revisión del Plan, y en caso de que no haya sido así, el ruego de que
se realice la revisión de Incendios Forestales de la demarcación forestal de Alcoy antes del
verano de este mismo año.
Sr. Silvestre: A ver, el plan se revisará en el 2020. Se aprobó en el 2015, y se revisará en el
2020.
Sra. Rosa García: En el 2014.
Sr. Silvestre: Bueno, la vigencia, según me ha pasado el técnico ―yo es que no estaba
en―, pero me dijo que en 2020 toca la revisión
Sra. Rosa García: En el DOGV de abril, que ya sabemos que se refleja, pues meses con
tiempo después, en el DOGV de abril del 2014 ya viene reflejado, por eso he indicado la
referencia. Por eso digo que fue en el 2019, pero bueno, nuestro ruego es que se haga en el
2020. Si se va a hacer así, pues considero que lo aprueban.
Sr. Silvestre: Sí, sí. A ver, no hay ningún problema. El tema es que a mi me dijo que
nuestro Plan de Prevención de Incendios Local es va aprovar en el 2015 i s’ha de fer la
primera revisió en el 2020. Això és el que m’ha passat. El que no sé ja són els termes de
l’aprovació. Però sí, que en som conscients i anem a fer, va a fer-se.
Sra. Rosa García: Hay un baile de cifras. Lo importante en todo caso es que se vaya a
hacer este año. Muchas gracias.
Sr. Silvestre: De res.
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29.

COMPROMÍS ALCOI - SRA. GUILLEM. EL SOSTRE DEL TEMPLET DE LA
GLORIETA CONTINUA TENINT LES PLANXES ALÇADES

Sra. Guillem: Gràcies, molt breu també. Almenys fins ahir de matí, el sostre del templet de
la Glorieta continuava tenint les planxes alçades. Ho dic perquè és bastant perillós. Si torna
a haver-hi algun dia... bé, si torna a fer molt de vent, perquè com més aviat... bé, açò fa
quinze dies, però bé.
Sr. Alcalde: Ho revisarem. Molt bé. Doncs, que vinguen carregats.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las 12.15 horas, de
lo cual, como Secretario accidental, lo confirmo, extiendo esta acta, que firmo yo y el Sr.
Presidente, en prueba de conformidad.

Vº Bº

ANTONIO FRANCES PEREZ
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha firma: 07/05/2020

LUIS MOLINA JAEN
EL SECRETARIO ACCIDENTAL,
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