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Ple

ACTA de la sessió Extraordinària realitzada el dia 31 de gener de 2020, en aquesta 
casa consistorial. 

ASSISTENTS

PRESIDENT
Antonio Alfonso Francés Pérez

MEMBRES DEL PLE
Lorena Zamorano Gimeno
Jordi Valentí Martínez Juan

Vanesa Moltó Moncho
Alberto Belda Ripoll

Jorge Silvestre Jover
Teresa Sanjuan Oltra

Maria Aranzazu De Gracia Gomis
Maria Baca Nicolás
Raül Llopis Palmer

Miguel Juan Reig Abad
Carolina Ortiz Pineda

Juan Enrique Ruiz Doménech
Lirios María García González

Francisco Cantó Coloma
Amalia Payá Arsis

Mario Ivorra Torregrosa
Elisa Guillem De La Cruz

Rosa María García González
Marcos Eduardo Martínez Coloma

Cristian Santiago De Jesús
Aarón Ferrándiz Santamaría

Sandra Obiol Francés
Pablo González Gimeno
David Andres Abad Giner

SECRETARI ACCIDENTAL
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Luis Molina Jaén
-------------------

En la Ciudad de Alcoy, siendo las 09:32 horas, del día 31 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 Ple, a los 
cuales legalmente se han convocado.

La convocatoria se ha solicitado a petición de 9 concejales (R.G.E. núm. 2020002719, de 
24-01-2020), de acuerdo con lo establecido con el artículo 46.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. Dicha solicitud consta en el expediente 
electrónico 2053/2020 que es del siguiente tenor literal:

“SOLICITUD CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO
los concejales del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy abajo firmantes

EXPONEN
1. Que el artículo 46.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local 

establece que Asimismo, el Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así lo decida 
el Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de 
la Corporación”.

2. Que el mismo artículo 46.2 de la LBRRL determina que “ningún Concejal podrá 
solicitar la celebración de más de tres sesiones extraordinarias cada año”.

3. Que los solicitantes de la convocatoria de este pleno extraordinario cumplen todos 
los requisitos establecidos en la normativa legal.

4. Que desde el domingo, 19 de enero, la ciudad de Alcoy sufrió los efectos de la 
borrasca Gloria.

5. Que la nieve provocó el aislamiento de la ciudad durante buena parte del 20 de 
enero.

6. Que la borrasca provocó problemas de abastecimiento de agua en tres barrrios de la 
ciudad.

7. Que las continuas precipitaciones causaron el desplome de cinco edificios en el 
Centro histórico, con trágicas consecuencias.

Por todo ello
SOLICITAN

Primero.- La convocatoria de un PLENO EXTRAORDINARIO en los términos legales y 
reglamentarios anteriormente expuestos.
Segundo.- La inclusión en el orden del día de esta sesión extraordinaria de la propuesta de 
los grupos firmantes en los términos siguientes:

LOS CONCEJALES FIRMANTES PROPONEN AL PLENO:
PRIMERO.- Solicitar al Gobierno un informe de valoración global de los daños provocados 
por el temporal Gloria en la ciudad.
SEGUNDO.- Solicitar al Gobierno un informe sobre las causas de los problemas que el 
temporal Gloria provocó en la red pública de agua y de la gestión realizada durante los 
mismos.
TERCERO.- Solicitar al Gobierno un informe sobre la intervención del dispositivo de 
prevención y emergencias en la rede de carreteras.
CUARTO.- Solicitar al Gobierno un informe sobre la situación del parque de viviendas de la 
ciudad, especialmente en el Centro histórico, tras los efectos de la borrasca Gloria.
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QUINTO.- Solicitar al Ayuntamiento de Alcoy la aplicación urgente del Plan Estratégico del 
Centro para la regeneración del barrio y, en su caso, la incorporación de medidas 
complementarias.
SEXTO.- Solicitar al Ayuntamiento de Alcoy el estudio de aplicación de medidas económicas 
compensatorias a los vecinos afectados por la falta de suministro de agua potable.

En Alcoy, a 24 de enero de dos mil veinte
Juan Enrique Ruiz Domenech (Portavoz GM Partido Popular)
Lirios María García González (Concejal GM Partido Popular)
Amalia Payá Arsis (Concejal GM Partido Popular)
Mario Ivorra Torregrosa (Portavoz GM Compromís)
Elisa Guillem de la Cruz (Concejal GM Compromís)
Marcos Eduardo Martínez Coloma (Portavoz suplente GM Ciudadanos)
Sandra Obiol Francés (Portavoz GM Guanyar Alcoi)
Pablo González Gimeno (Concejal GM Guanyar Alcoi)
David Abad Giner (Portavoz GM Vox)”

Abierto el acto se procede al examen de los asuntos contenidos en el orden del día, 
adoptándose los acuerdos siguientes:

1. 2053/2020 SECRETARIA GENERAL 
INFORME DELS EFECTES DEL TEMPORAL GLORIA A LA CIUTAT D'ALCOI, I QUE 
AGLUTINA ELS 4 PRIMERS PUNTS QUE FIGUREN EN LA SOL·LICITUD DE 
CONVOCATÒRIA PRESENTADA PELS REGIDORS QUE HAN SOL·LICITAT EL PLE

Sr. Alcalde:
Tal com vam acordar en la Junta de Portaveus, abans d’iniciar el debat, els regidors 
responsables dels diferents informes que s’han elaborat i que tenen a la seua disposició els 
grups municipals, des de dimecres, i un concretament des d’ahir dijous, explicaran el 
contingut dels informes i després ja s’obrirà el torn d’intervencions. Sr. Silvestre, començarà 
vosté.

Sr. Silvestre:
Bé, bon dia, Sr. Alcalde. Bon dia, companys de la Corporació. Bon dia al públic en general. 
Comence a llegir el que seria l’informe del Departament d’Emergències i Protecció Civil 
juntament amb el de Policia Local:
”Davant de les alertes detectades per la Generalitat Valenciana i les previsions 
meteorològiques per vent, pluja i neu, el divendres 17 de gener l’Alcalde va convocar les 
regidories involucrades en el preventiu per a establir les actuacions necessàries.

Per part del Departament de Policia Local i d’Emergències i Protecció Civil s’acorden les 
mesures preventives següents:

 Se contacta con el Teniente de la Guardia Civil de Tráfico a las 19:30 horas para 
coordinar las labores en caso de surgir la emergencia por nevada, constan para el 
operativo de tres patrullas durante los días 19 y 20 de enero.
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 Se actúan incrementando el numero de lineas telefónicas de la Policía con el fin de 
poder atender de forma directa y sin espera a los ciudadanos.

 Se activa una aplicación informática para coordinar los distintos servicios 
involucrados en la emergencia. 

 Se activa el protocolo por nevadas y se realiza un listado de agentes disponibles en 
caso de activar la emergencia todo ello autorizado por la Concejalía de Policía.

 Se realiza un briefing Jefatura, con la primera, segunda y tercera  sección, indicando 
el operativo en caso de emergencia. 

 Se recogen los vehículos todo terreno de medio ambiente para poder actuar en caso 
de necesidad, y se les dota de material de primera intervención (cadenas, palas, 
prioritario azul, etc.)

Desde el Departamento de Protección Civil se ponen en contacto con todas la 
urbanizaciones y se les pasa un documento con una serie de recomendaciones para tener 
en cuenta en caso de nevadas y como preventivo. 

Els treballs programats per als diferents equips van ser, en este cas, els treballs per a 
Fomento de Construcciones y Contratas:
Tirar sal en els carrers i en les voreres, sobretot en les zones limítrofes als diferents 
col·legis, com la Salle, Horta Major, Institut Andreu Sempere, Col·legi Sant Vicent, Institut de 
Batoi, Centre d’Especialitats la Fàbrica, accessos a polígons industrials, accessos al 
Preventori i Centre de Respir Solroja i accés al Centre Ocupacional Gormaget.

Per part de la Brigada d’Obres, tirar sal en les voreres i en els carrers a les zones del Pont 
de Francisco Aura, Viaducte de Canalejas, als jutjats, placeta de la Mare de Déu i carrer 
Sant Miquel i carrer Verge Maria.

Per part de la Policia Local, del Departament d’Emergències i Protecció Civil, el mateix en 
l’Institut Cotes Baixes i els carrers dels voltants, col·legi Salesians Joan XXIII, carrers 
Hispanitat i Joan Bosco, col·legi Esclaves, guarderia Zona Nord, col·legi Miguel Hernández, 
col·legi José Arnauda, Sant Roc, Jesuset del Miracle, les Paüles, Santa Anna, el Romeral, 
guarderia de Batoi, col·legi Carmelites, Escola d’Art i Disseny d’Alcoi, col·legi Salesians, 
Institut Pare Eduard Vitòria, i també revisar els accessos a l’Hospital Verge dels Lliris, a 
l’ambulatori de la Plaça d’Espanya, a l’ambulatori de la Bassa, i una vegada finalitzades 
totes les inspeccions i actuant en el nucli urbà, se n'anirien o revisarien el que serien els 
accessos a les urbanitzacions. 

Els mitjans disponibles per a aquesta situació d’emergència per part de Fomento, 
Construcciones y Contratas, eren dos camions equipats amb fulles llevaneu acoblables i el 
que serien repartidors de sal, 15 carros manuals amb repartidors de sal i unes quantes fulles 
manuals que gastarien els mateixos operaris.
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Per part d’ACIF, tres vehicles de transport de persones 4x4, un pick-up, també un repartidor 
de sal, que en este cas pertany a Medi Ambient, però que li l’havíem cedit, ho teníem 
preparat per ACIF.

Per part de Medi Ambient, tres vehicles 4x4 cedits, en este cas, al que seria la Policia Local i 
tres retroexcavadores (preavisades), és a dir, per si feien falta.

Policia Local, un vehicle 4x4 i cinc patrulles equipades amb cadenes.

Quant a la Brigada d’Obres, 1 vehicle 4x4, un camió també amb repartidor de sal, dos carros 
manuals amb repartidor de sal.

La Creu Roja, una ambulància medicalitzada, un tot terreny 4x4, i obrir el que seria l’alberg 
de transeünts, per si fera falta en qualsevol moment, per a la gent que ho necessitara. 

I després, per part del Departament d’Emergències, a més a més de la coordinació, doncs 
un vehicle 4x4 i un vehicle 4x4 per a la Policia Local.

Tot el que seria els sacs de sal repartits ja en col·legis, guarderies i cementeri. Després, tres 
tones de sal que la tenia l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, nou tones de 
sal en els magatzems de la brigada i dos tones de sal més en el que seria Protecció Civil i el 
Departament d’Emergències.

A continuació, passe a relatar un poc els fets que van ocórrer i les actuacions:

El diumenge, dia 19, diu:
Debido al empeoramiento del tiempo, la Jefatura de la Policía Local toma servicio a las 
16.00 horas, de la tarde, ya que habían algunos problemas debidos a la lluvia y el viento.

Se asiste a una reunión presidida por el Sr. Alcalde a las 18:00 horas en coordinación con 
las Concejalías de Policía, Obras y Servicios, Medio Ambiente, Deportes y Educación, y las 
jefaturas de los servicios de Arquitectura, Medio Ambiente, Policía Local, IGS y 
Emergencias.

En dicha reunión se decidió la suspensión de colegios para el lunes 20 de enero, el cierre de 
los parques y un retén de Fomento de Construcciones y Contratas desde las 18:00 horas 
hasta las 6:00 horas del lunes, cuando se incorporara el resto de la plantilla, para el manejo 
de los dos camiones equipados con pala y esparcidor de sal, ya que la previsión establecida 
al inicio de la nevada sería entre las cuatro y las seis de la madrugada del lunes, hasta las 
14:00 horas de ese mismo día. También se contaba con dos camiones del parque de 
bomberos equipados con palas quitanieves que podían movilizarse en caso necesario.
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Tras la suspensión de los colegios, los trabajos previstos que antes hemos citado, en las 
calles colindantes a los mismos, se suspendieron para concentrar los esfuerzos en el resto 
de actuaciones y de la población y de la ciudad. 

Se quedó en la incorporación al trabajo de las brigadas municipales a las seis de la mañana 
y una reunión en el Ayuntamiento a las siete horas.

Se establece que por parte de la Jefatura de la Policía Local se mantengan informados, de 
forma puntual, al Sr. Alcalde, concejal delegado y técnicos de la evolución de la emergencia.

Lunes 20 de enero:
A las 5:00 h., por parte de esta Jefatura, se persona en dependencias policiales y  se avisa a 
Coordinación municipal del inicio de la emergencia, pasando aviso al Sr. Alcalde, concejal 
delegado y técnicos del Ayuntamiento. Se pone en marcha el operativo.

La jornada del lunes comienza a las seis con una revisión por parte de la policía local del 
estado de las calles de Alcoy, que ya sustituyeron las patrullas por los vehículos 4x4 de 
Medio Ambiente, también se destinó una patrulla del Departamento de Emergencias para 
revisar el estado de las urbanizaciones. 

A esa misma hora ya empezaba a cuajar la nieve en bastantes zonas de la ciudad, por lo 
que los medios de Fomento, Construcciones y Contratas y de la Brigada de Obras empiezan 
a actuar.

Como estaba establecido a las 7:00 h. se realizo la reunión de coordinación presidida por el 
Sr. Alcalde donde se incorpora también el suboficial de Bomberos al mando del operativo, 
además de concejales y las diferentes jefaturas.

Se retira todo el personal de policía de oficinas y otros servicios y pasan directamente a 
tomar parte de la emergencia, incrementando patrullas operativas en la ciudad.

Se incrementa el numero agentes de policía y se establecen 8 vehículos policiales 
distribuidos por la población y urbanizaciones para poder atender la demanda de servicios a 
los ciudadanos.

Se activa el refuerzo del servicio de atención al ciudadano con tres lineas con tres 
operadores y se destina dos agentes a la atención de emergencia 112 y coordinación con 
los distintos departamentos.

Se establece el punto operativo de coordinación en la central de policía con el fin de poder 
coordinar las actuaciones con los distintos departamentos.

A las 7:24 de la mañana, se establece conexión vía telefónica, de forma directa, con el 
Teniente de la Guardia Civil de Tráfico, para coordinar la respuesta de emergencia.

Por parte de COTA (Trafico de Guardia Civil) y el Teniente de la Agrupación, nos solicita 
cooperación y se realice el corte de las salidas de vehículos de la ciudad debido al corte 
total de la AP-7. Se mantiene el corte hasta que Guardia Civil de Tráfico nos indica la 
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apertura de la carretera. También solicita el corte de las distintas salidas de la ciudad 
dirección Banyeres y Benilloba.

También solicita la colaboración del Consorcio de bomberos debido a que varios vehículos 
estaban inmovilizados en la A-7 y que se cortase la salida de vehículos de la ciudad, tanto 
por la A-7 como la salida de la antigua carretera nacional 340. 

Se decidió actuar conforme estaba previsto, dando prioridad a los accesos a la ciudad y al 
recorrido de los autobuses para que se pusieran en marcha lo antes posible. Se incorporan 
al operativo los dos vehículos de bomberos dotados de quitanieves, y los dos vehículos de 
ACIF.

Se actúa en los accesos de la Beniata, curvas del Rebolcat, Gormaget, del Preventorio y el 
Centro de Respiro Solroja.

A las 8:00 horas, tras la revisión de las urbanizaciones, se tiene constancia del daño 
producido por la nieve y sobre todo por el viento, con caídas de pinos que provocan roturas 
en líneas y postes de la red eléctrica de Iberdrola, que deja sin energía a la mayor parte del 
diseminado y núcleos urbanos del termino municipal.

A las 8:00 horas se incorpora el equipo de Medio Ambiente, que junto con ACIF, bomberos y 
tres retro-excavadoras comienzan el despeje de árboles y nieve de las principales vías del 
Baradello, Sargento, Casetes de Mariola, Llacunes y Estepar. Cuando se acude a Montesol, 
ya tienen una máquina trabajando en sus calles. Por otro lado, también los jardineros 
municipales se concentran en despejar las ramas caídas en las calles y parques de la 
ciudad desde las 8:00 de la mañana.

Las máquinas estuvieron trabajando toda la mañana en las urbanizaciones, desde las 8:30 
hasta las 14:00 horas, por la tarde dos de ellas, junto a un vehículo de bomberos, se 
desplazaron a Banyeres de Mariola, donde la situación era mucho más grave que en Alcoy, 
ya que allí la mayor parte de las precipitaciones fueron en forma de nieve con acumulados 
de más de 50 centímetros.

Por la tarde a las 16:00 horas, la tercera máquina estuvo retirando desprendimientos de 
tierra y piedras en el caso urbano, finalizando sobre las 19:00 horas. Esta misma máquina 
acudió el martes 21 de enero a las 8:00 horas a los puntos de las urbanizaciones y caminos 
que no se había podido actuar el día anterior, que estaban siendo despejadas de árboles y 
ramas por el equipo de Medio Ambiente y por los Bomberos, pasando por la tarde a realizar 
actuaciones pendientes en el casco urbano, finalizando las actuaciones a las 18:00 horas.

En las carreteras comarcales del término, es Diputación la que se encarga de retirar y tratar 
las calzadas, destacando el corte de la carreta de Bocairent por caída de un pino y línea 
eléctrica, dando aviso al capataz de Diputación a las 9:45 del lunes 20, el cual nos informa a 
las 19:00 horas de este mismo día que Iberdrola no ha retirado el cable y no se ha podido 
cortar el pino, por lo que hasta el martes a primera hora no se puedo actuar, ya que la 
compañía eléctrica no daba abasto con las averías de esta zona. También se actuó en la 
carretera de la Font Roja hasta el Carrascal. El martes 21, a las 9:45 horas, el capataz nos 
informó que se había reabierto ya dicha carretera.
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El resto de carreteras dependen del Ministerio de Fomento y en coordinación con DGT y la 
Guardia Civil se encargan de su mantenimiento, seguridad y puesta a punto, informando en 
todo momento y avisando de su estado a la Jefatura de la Policía local. 

A las 13:22 horas se recibió la llamada de la Guardia Civil comunicando que se abría la 
autovía a vehículos ligeros.

El mismo martes la alerta pasó ya a amarilla, disminuyendo claramente la intensidad de la 
lluvia a lo largo de la jornada.

El miércoles solo se actuó en el camino de Casetes de Mariola, con bomberos y una retro-
excavadora por caída de un árbol de grandes dimensiones sobre una línea de teléfono, en la 
calzada, desde las 8.00 a las 11:00 de la mañana.

A continuación voy a detallar los medios intervinientes con las diferentes empresas y los 
trabajos realizados:

TRABAJOS REALIZADOS POR FOMENTO, CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 
DURANTE LOS DÍAS 19 Y 20 DE ENERO, REFERENTES AL TEMPORAL QUE AQUÍ 
TRATAMOS

MEDIOS MECÁNICOS:
 4 vehículos de inspección y control
 2 Vehículos de Caja Abierta equipados con cuchillas quitanieves acoplables y 

esparcidores automáticos de sal.
 2 Vehículos brigada caja abierta
 4 porter eléctricos
 15 carros manuales esparcidores de sal
 20 Cuchillas quitanieves manuales
 4 Toneladas de Sal

Los vehículos equipados con cuchillas y esparcidores de sal, con su correspondiente 
dotación de conductores y peones de apoyo, tuvieron actuaciones en distintos puntos de la 
ciudad, siendo las más significativas la Beniata, Av. Elche, Músico Carbonell y San Vicente, 
Acceso polígonos, subida al Cementerio y aparcamientos, carretera acceso Gormaig, y 
Urbanizaciones. 

Estos equipos utilizaron un total de 4000 kg de Sal.

Los 2 vehículos brigada, formadas por peones especialistas, se dedicaron a resolver los 
problemas puntuales detectados por los equipos de inspección o por los servicios técnicos 
municipales. El resto de equipos, formados por 1 o 2 peones especialistas, realizaron su 
trabajo en todo el casco urbano, puentes, pasos de cebra, zonas que presentaban peligro 
como pendientes o rampas, prestando mucha atención a accesos al Hospital Virgen de los 
Lirios, Centro de Salud La Fábrica. Estos equipos utilizaron un total de 750 kg de Sal.
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En resumen:
Desde el Departamento de Emergencias, en coordinación con la recepción de llamadas de 
la Policía Local, reforzada con dos personas, tal y como se recibían los avisos, se 
encargaban de derivarlos al resto de medios intervinientes según su urgencia y ubicación. 
Nos hemos mantenido en contacto durante todo el temporal con Bomberos, ACIF, Medio 
Ambiente, brigadas municipales y policía local, para agilizar al máximo la respuesta al 
ciudadano.

En todo momento y se trabajó para mantener todas las vías de la ciudad operativas, pero un 
problema puntual por la caída de un cable eléctrico en la autovía A-7, a la altura del polígono 
industrial l’Alfaç, de Ibi, cortó el tráfico desde las 11:00 horas hasta el mediodía, bloqueando 
los quitanieves del Ministerio de Fomento.

Los servicios mas significativos durante la jornada fueron:
El día 19-01-2020:
En el casco urbano, un total de 13 intervenciones, 7 son sucesos que afectan a inmuebles, 3 
a mobiliario urbano, 2 al arbolado de la ciudad y 1 intervención como cortes de carreteras. 
Luego, en lo que sería la zona extra-urbana, en total 2 intervenciones por caídas de árboles. 
Estas 31 intervenciones del día 19, más relevantes, efectuadas por la Policía Local, el 
48,38% corresponden a lo que sería la Borrasca “Gloria”.

Día 20-01-2020:
Casco urbano, en total unas 22 intervenciones, 9 son sucesos que afectan a inmuebles, 3 al 
mobiliario urbano, 1 arbolado de la ciudad y 6 derrumbes, varios con deslizamiento de tierra, 
y 8 otras intervenciones como cortes de carreteras. Y en la zona extra-urbana, 4 
intervenciones, 1 por caída de árboles, otra por deslizamiento de tierra, otra por accidente 
de tráfico, con salida, y 1 derrumbe por vivienda en urbanización. De las 45 intervenciones 
más relevantes, el 77,78% corresponden a la Borrasca “Gloria”.

Día 21-01-2020:
En el casco urbano, 12 intervenciones, 5 con sucesos que afectan a inmuebles, 2 al 
mobiliario urbano, 5 derrumbes, con varios deslizamientos de tierra, y en el extra-urbano, 5 
intervenciones, 4 corresponden a deslizamientos de tierra y 1 a un servicio como 
consecuencia de la nieve. De las 24 intervenciones, el 78,8% corresponden, también, a las 
afecciones de la Borrasca “Gloria”.

Día 22-01-2020:
Casco Urbano, un total de 5 intervenciones, de las que 4 son sucesos que afectan a 
inmuebles y 1 al arbolado de la ciudad. De las 11 intervenciones más relevantes efectuadas 
por la Policía Local, ese día, 45’45% corresponden a las afecciones de la Borrasca “Gloria”.

Día 23-01-2020:
Casco urbano, un total de 4 intervenciones, 2 sucesos que afectan a inmuebles, 1 al 
mobiliario urbano y 1 arbolado de la ciudad. De las 22 intervenciones más relevantes 
efectuadas por la Policía Local, ese día, 22’7% corresponden a la Borrasca “Gloria”.

Día 24-01-2020:
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Casco urbano, un total de 5 intervenciones, de las que 4 son sucesos que afectan a 
inmuebles, 1 derrumbe varios por deslizamientos de tierras, y en el extra-urbano, un total de 
1 intervención por caídas de árboles. De las 20 intervenciones más relevantes efectuadas 
por la Policía Local, en este caso, 30% corresponden a la Borrasca “Gloria”.

Día 25-01-2020:
En el casco urbano, 1 intervención, un suceso que afecta a un inmueble por derrumbe por 
parte de un edificio. De las 12 intervenciones más relevantes efectuadas por la Policía Local 
ese día, 8% corresponden a la Borrasca “Gloria”.

Y día 26-01-2020:
Casco urbano, otra vez 1 intervención, un suceso que afecta a mobiliario urbano, y de las 15 
intervenciones más relevantes efectuadas por la Policía Local este día, el 6’6% 
corresponden a la Borrasca “Gloria”.

Dentro de los sucesos más graves hay que destacar, también, los derrumbes, con el 
acordonamiento de las zonas correspondientes:

DERRUMBE DE VIVIENDA EN LA CALLE PINTOR CASANOVA
La vivienda sita en la calle Pintor Casanova, el día 19 de enero, a las 23:23 horas, se recibe 
llamada del 112 y se comisiona una patrulla de emergencia por derrumbe de una casa 
abandonada. Acuden bomberos y el Cuerpo de la Policía Nacional, se cortan los accesos y 
se corta un área de seguridad y se retiran los vehículos que están en la zona. La Jefatura y 
concejal delegado de policía. Se avisa a técnicos del Ayuntamiento y Obras y Servicios, se 
cortan con vallas todo el perímetro para evitar el paso de vehículos y peatones.

DERRUMBE DE LA VIVIENDA EN LA CALLE CASABLANCA N.º 28
Día 21 a las 4:00 horas de la mañana. Desde el reten de Policía se oye un derrumbe en las 
cercanías de las dependencias policiales. Se observa que se ha derrumbado la vivienda del 
núm. 28 frente al Hostal Savoy. Se trata de un edificio vacío en fase de restauración y no ha 
producidos daños a terceros ni físicos ni materiales. Se pasa aviso a Jefatura, arquitecto 
municipal y se acordona la zona. Se presenta Jefatura y el arquitecto municipal, se acordona 
la zona y se corta el tráfico de vehículos y personas por la calle hasta que no se asegure la 
edificación. Se persona el propietario del edificio y se indica al arquitecto, y le indica al 
arquitecto las medidas urgentes que debe de realizar con el fin de poder asegurar la 
edificación. El día 22 comienzan las obras de aseguramiento y de desescombro de la zona, 
una vez realizadas las obras se abre el trafico para peatones. La previsión de apertura de la 
calle, según el arquitecto municipal,  es para el miércoles día 5 de febrero, ya que van a 
montar un andamio para construir la fachada del edificio.

DERRUMBE DE LA VIVIENDA DE LA CALLE SAN AGUSTÍN N.º 8
Día 22 de Enero del 2020. Un patrulla de vigilancia por la zona presencia el derrumbe en la 
calle San Agustín.  Se activan Bomberos y Protección civil. Se avisa a Jefatura,  
Ayuntamiento, Concejalia de Policía, Arquitectura y Obras y Servicios.  Por parte de la 
Policía se desaloja la Calle San Agustín el núm. 8 y núm. 6, se toma filiación de las 
personas desalojadas. Por medio del Padrón municipal se averigua las personas 
empadronadas en el domicilio y al no tener noticias de una persona, se opta por entrar y 
llamar el teléfono móvil por parte de la policía. El Intendente y arquitecto municipal suben al 
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inmueble y localizan el teléfono de la persona desaparecidas. Se localiza a su hija y 
hermana de la victima, un patrulla los traslada hasta el lugar. Se da la alerta a bomberos 
para iniciar el desescombro para buscar a dicha persona. Acuden perros adiestrados del 
Consorcio de bomberos y finalmente localizan el cuerpo de la persona desaparecida. Se 
acordona toda la zona para impedir la entrada de personas al perímetro de seguridad. Se 
persona la Comisión Judicial y se realiza el levantamiento del cadáver. Por parte del 
Ayuntamiento se avisa a todas las personas desalojadas y se les ofrece realojamiento por 
parte de la Concejala Dña. María Baca. El día 23 de enero la Policía Local se pone en 
contacto con el Cuerpo Nacional de Policía y juzgado núm. 4, para solicitar si se podía 
intervenir en la zona con el fin de asegurar elementos del derrumbe y evitar peligros. 
Autorizan la intervención en la zona por lo que el departamento de arquitectura comienzo el 
aseguramiento de la zona. Aducen vecinos para retirar enseres del inmueble, por parte de la 
Policía y personal de arquitectura se acompañan a dichos vecinos. El día 25 se realiza el 
acompañamiento de la hija de la victima a la vivienda para retirar objetos personales.

DESALOJO DE LA VIVIENDA DE SAN GREGORIO Nº. 8
El día 22 de enero, por parte del departamento de arquitectura del Ayuntamiento, comisiona 
a la Policía Local para el desalojo de las viviendas de la calle San Gregorio núm. 6 y núm. 8. 
Se desalojó las viviendas y se retiran los vehículos estacionados en la explanada situada 
entre las calles San Gregorio y San Agustín. Se acordona todo el perímetro de seguridad 
con vallas altas impidiendo el paso de vehículos y peatones.

DERRUMBE DE LA VIVIENDA EN LA CALLE SAN MATEO Nº.86
Día 23 a las 14:26 horas, informan a la Policía Local del derrumbe y acude un patrulla 
urgente a la zona de la vivienda deshabitada. Se acordona la zona y se avisa a los 
bomberos. Se pasa el aviso al Ayuntamiento y Concejalia. Se persona el Intendente y 
personal del ayuntamiento, Alcalde, Concejales y Arquitecto municipal. Se inspecciona el 
inmueble y los colindantes. Queda la zona cerrada para el transito de vehículos y peatones.

CONTROL DE SEGURIDAD EN LAS VIVIENDA SAN MATEO/PLACETA LES ERES
El día 23 de enero, el arquitecto del Ayuntamiento, tras inspección ocular del inmueble, 
solicita el vallado y protección de la zona por riesgo de caída. Policía Local y Obras y 
Servicios cierran dichas zonas.

CONTROL Y DESALOJO EN LA ZONA DE LA SARDINA.
Días 24 y 25 de Enero. Por parte de la Policía local se comisiona al arquitecto municipal 
para inspeccionar las viviendas de la sardina núm. 3, 14 y 16. Se procede a inspeccionar la 
zona y queda la calle cortada y vallas protegiendo los alrededores de los inmuebles. Se 
desaloja el núm. 14 por parte de la Concejala Dña. María Baca, la cual los realoja  
temporalmente.

Y por último: AVISO DE LA CALLE CARAMANCHEL NÚM. 12
El día 28, por parte de la Policía Local y por aviso de la Concejala Dña María Baca, se 
inspecciona y se pasa aviso al propietario de la casa sito en la calle Caramanchell núm.  12, 
por el estado del edificio. El propietario morador se persona en arquitectura del Excmo 
Ayuntamiento, el día 29 de enero. Asimismo se inspeccionan las viviendas próximas, y que 
están totalmente vaciás y tapiadas. Se pasa el aviso a la concejalia.”
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Y por último, tan solo agradecer a los departamentos de Policía Local, de Emergencias y 
Protección Civil y a los otros departamentos implicados, tanto a sus técnicos como al resto 
de personal, la predisposición, el trabajo, y el empeño puesto durante estos días de 
temporal. Muchas gracias.

Sr. Jordi Martínez:
Bon dia i moltes gràcies. Llig l’informe sobre l’episodi de elevada turbidez en zona 2 de 
abastecimiento de Alcoy (Batoi, els Llençols), de fecha 21 de enero de 2020:

“1.- ANTECEDENTES
El pozo de Barxell, referint-se als antecedents, sufre de problemas históricos de turbidez en 
episodios de lluvia. A partir del año 2017 y como consecuencia del episodio de turbidez 
habido en diciembre de 2016, se instala un sistema de control de calidad del agua en 
continuo, como medida preventiva para evitar nuevos episodios de turbidez. 

Además se crea un protocolo de autoprotección, como medida preventiva para evitar nuevos 
episodios de turbidez en la red de abastecimiento. En él se contempla las distintas 
actuaciones a llevar a cabo en caso de incidencia en turbidez o en comunicaciones. El 
sistema de control de calidad de agua se verifica periódicamente, como indican los anexos 2 
y 3, que ha sido facilitados, y ha permitido tener controlada la turbidez en el pozo Barxell, en 
más de 5 ocasiones desde su instalación. Episodios de lluvia intensa de más de 50 mm: 

Fecha Precipitación 
Acumulada 

28/01/2018 102,0 mm 
22/04/2019 173,2 mm 
12/09/2019 142,0 mm 
22/10/2019 054,4 mm
04/12/2019 106,2 mm 

2.- EPISODIO TURBIDEZ 
En este último episodio de temporal de lluvia y nieve, hubo cortes de suministro eléctrico en 
la zona, que afectaron al sistema de control de calidad (al turbidímetro) del agua en el pozo 
Barxell. Esto provocó que el sistema no detectara el incidente y originara elevados índices 
de turbidez en el agua extraída del pozo, su distribución a los depósitos de Batoi y Llençols y 
a las redes abastecidas de Batoi, Santa Rosa Alto y Ensanche Alto. 

Ante esta situación, se aplicó el protocolo existente creado para este tipo de incidente y que 
consistió en: 

 Parar el pozo de Barxell. 
 Cerrar la entrada a Batoi y Llençols. 
 Purgar los depósitos de Batoi y Llençols. 
 Poner en marcha los rebombeos de Nodriza y Arsenal. 
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 Limpiar y desinfectar los depósitos de Batoi y Llençols. 
 Purgar las redes abastecidas por los depósitos de Batoi y Llençols.
 Tomar muestras de comprobación en las redes abastecidas. 

2.1.-MEDIOS HUMANOS 
Para las actuaciones descritas, se dispusieron de todos los medios humanos disponibles en 
el servicio y en la zona, 20 personas presenciales y 3 personas de soporte (un total de 23 
personas), para una rápida solución del incidente. 

Se contó con la presencia del Responsable de Calidad del agua de Aqualia en la zona, que 
en coordinación con el resto de área técnica y área de explotación, redujeron el episodio de 
turbidez en las redes de abastecimiento en menos de 10 horas. Además se estuvo en 
contacto permanente con la dirección de la empresa para coordinar el episodio. 

Se especifica a la serie de personal, en su número y en su capacitación:

Área Función Dedicación Número
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Director de Delegación Soporte 1

Jefe de Unidad de Gestión Soporte 1DIRECCIÓN

Responsable Calidad Agua 
Zona

Soporte 1

Jefe de servicio 16:00 a 05:00 1

Responsable Calidad del 
Agua Comunidad Valenciana

16:00 a 01:00 1ÁREA TÉCNICA

Jefe de explotación 16:00 a 03:00 1

Encargado 16:00 a 02:00 1

Subcapataz 16:00 a 02:00 1

Oficial electromecánico 16:00 a 02:00 1

Oficial fontanería 16:00 a 02:00 8

ÁREA DE 
EXPLOTACIÓN

Peón fontanería 16:00 a 02:00 6

En el punto 2.2 de este informe “Los Medios Materiales” se informa que: 
2.2.- MEDIOS MATERIALES 
Se contó con todos los medios necesarios de los que dispone el servicio de abastecimiento 
de Alcoi, además aumentó el número de equipos móviles de medición de turbidez, pasando 
de 1 a 3 equipos consiguiendo la realización de comprobaciones a lo largo de toda la zona 
afectada con mayor rapidez. 

Se dispuso del apoyo de los laboratorios Laboquim de Alcoy, para la calibración de los 
equipos de medición de turbidez y para la realización de las analíticas en el menor plazo 
posible, realizando analíticas durante la madrugada del día 21 al 22 de enero. 

El punto 2.3 que trata “La Modificación de Funcionamiento de Servicio” indica que:
2.3.- MODIFICACIÓN FUNCIONAMIENTO SERVICIO 
Durante el episodio de turbidez producido en el pozo Barxell se modificó el sistema de 
funcionamiento hidráulico de Alcoi, con el fin de reducir los incidentes en la red y seguir 
abasteciendo a la población. 

Esquema de Funcionamiento durante incidente: 
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El punto núm. 3 de “Calidad del Agua”:
3.- CALIDAD DEL AGUA 
El RD 140/2003 Art. 27 estable que, ante el incumplimiento de calidad del agua, la autoridad 
sanitaria valorará la apertura o no de una situación de alerta. La autoridad sanitaria valorará 
la posibilidad de prohibir el suministro o el consumo de agua, restringir el uso o cualquier 
medida que corresponda. Es la misma autoridad sanitaria quien debe levantar la restricción. 

Con el fin de minimizar los tiempos Aqualia, junto con el Ayuntamiento, ha trabajado para 
transmitir todas las acciones e información que ha sido requerida por parte de la autoridad 
sanitaria. 
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La descripción de las acciones realizadas junto con la autoridad sanitaria son las siguientes: 
El día 21 de enero, alrededor de las 15:30 se reciben los primeros avisos de turbidez 
elevada en la zona de Santa Rosa. Se desplazan los operarios a los depósitos de Batoi y 
Llençols y se comprueba la elevada turbidez en los vasos de los depósitos, iniciándose la 
aplicación del protocolo, para los casos de Alerta por Fuertes Lluvias.

A las 16:06, se intenta contactar con la inspectora de Sanidad para comunicar el episodio, 
contactando con la inspectora a las 16:48, comunicando el incidente. 

A las 22:10, se finaliza la limpieza del depósito de Batoi y el purgado de la red que abastece, 
por lo que se procede a tomar muestras para el análisis de la red de a las 22:10 y a las 
22:37, llevándose al laboratorio externo de Laboquim. En él se certifica que la turbidez es de 
1.21 y 1.28, por debajo del parámetro de referencia que son 5 puntos, conforme a lo exigido 
por la Autoridad Sanitaria. Se inicia el cultivo para el Análisis Bacteriológico. 

El día 22 de enero, a las 4:00 de la madrugada, se da por concluido la limpieza del depósito 
de Llençols y el purgado de la red a la que abastece. Se procede a las 4:00 y a las 4:25, a la 
toma de dos muestras para la realización de la analítica de las redes abastecidas por el 
depósito de Llençols, en el laboratorio externo de Laboquim. Se comprueba que en el 
laboratorio que los niveles de turbidez están 1.63 y 2.08, por debajo del parámetro de 
referencia, anteriormente notificado, de 5 puntos, conforme a lo exigido por la Autoridad 
Sanitaria. 

Alrededor de las 11:00 horas del día 22, se realiza la notificación de incumplimiento, 
mediante escrito dirigido a la Directora de Salud Ambiental de Alcoy, conforme a RD 
140/2003.
 
A las 13:21, se recibe correo electrónico de Salud Publica en el que se indica en su punto 
núm. 5, los parámetros a analizar para levantar la declaración de agua no apta para el 
consumo y indicando las siguientes directrices respecto las analíticas y los pasos a seguir: 
En el caso de la Turbidez: 5 puntos, y Análisis Microbiológicos de 5 parámetros 
microbiológicos contemplados en la normativa de la calidad del agua del RD 140/2003: E. 
coli, Enterococo, Cl. perfringens, bacterias coliformes y recuento de aerobios a 22ºC. 

Si los resultados analíticos de ambos análisis son conformes, se puede levantar la 
declaración de agua no apta para el consumo. 

El día 23 de enero, a las 17:03, se reciben los informes sobre las analíticas de la red 
abastecida por el depósito de Batoi, en los que se comprueba que todos los parámetros 
solicitados por Salud Ambiental, están por debajo del máximo autorizado, excepto aerobias 
a 22º, que tiene un periodo de análisis de 64 horas. 

Se solicita a las 17:10, el levantamiento de las restricciones mediante correo a Salud 
Ambiental. Verbalmente y a través del Ayuntamiento, se nos informa de la denegación del 
levantamiento de la restricción. 
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A las 19:53 reciben los informes sobre las analíticas de la red abastecida por el depósito de 
Llençols, en los que se comprueba que todos los parámetros solicitados por Salud 
Ambiental, están por debajo del máximo autorizado, excepto, otra vez, las aerobias a 22º, 
que tiene un periodo de análisis, como decíamos, de 64 horas. 

El día 24 de enero, a las 11:47, se recibe escrito informando del levantamiento de las 
restricciones al uso del agua potable en la red abastecida por los depósitos de Batoi y 
Llençols, dando fin al episodio de turbidez. 

Por la tarde del mismo día 24 de enero, ya se dispone de todos los parámetros de los 
análisis realizados, en los que se comprueba, que desde la madrugada del 21 al 22 de 
enero, en el que se toman las analíticas de red, éstas han cumplido en todo momento los 
parámetros establecidos por el RD 140/2003. 

El punto núm. 4 del informe habla de la “Comunicación”:
4.- COMUNICACIÓN 
Según el RD, antes citado, 140/2003, en el artículo 27, la empresa Aqualia comunicará la 
situación de alerta, las medidas correctoras y preventivas antes de las 24 horas tras la 
valoración de la autoridad sanitaria. Siendo la responsabilidad de Aqualia la de transmitir la 
información que indique la autoridad sanitaria. 

Con el objetivo de llegar a la mayor parte de la población afectada se ha utilizado los medios 
de comunicación local, los medios del ayuntamiento y los medios propios que han consistido 
en los siguientes: 

 Referente al Ayuntamiento:
Los canales de comunicación habituales.

 Respecto a los medios locales:
Radio Alcoy, Alicantepress, El nostre Ciutat, Pagina 66, Cope Alcoy, Ara 
Multimedia y Tipografía la Moderna. 

 Y Aqualia
Con los teléfonos 900, oficinas y distribución de papelería. 

Se dispone de un teléfono que responde a las 24 horas del día, 365 días al año, a través del 
Servicio en el Centro de Atención al Cliente (CAC), llamado Aqualiacontact. 

El servicio de abastecimiento de Alcoi dispone de los siguientes teléfonos: 
• Teléfono de atención al cliente (900.81.40.81). Atención al cliente, en horario de 8:00 a 
20:00 horas, ininterrumpido de lunes a viernes.

• Y teléfono de información y gestión de averías (900.81.66.18 ). De Información y gestión 
de averías 24 horas, 365 días al año. 

Además, para información presencial se dispone de las oficinas sitas en la Calle Goya.
 
El día 21 de enero, a las 16:55, 8 minutos tras comunicar con la inspectora de sanidad, se 
informa a través de los canales de comunicación del Ayuntamiento, de la situación de 
elevada turbidez con los consejos sobre su uso: 
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Se relata las indicaciones del Ayuntamiento:
ATENCIÓN BARRIOS DE SANTA ROSA, BATOI Y PARTE ALTA DE L'EIXAMPLE 

- A consecuencia del temporal se han producido filtraciones en el depósito de Barxell. 
- Por este motivo, el agua presenta turbidez en diferentes zonas y se ha cortado el 

suministro a las afectadas. 
- Al abrir los grifos saldrá el agua que queda acumulada. Se pide no consumirla, ni 

preparar alimentos, ni utilizarla para higiene personal. 
- Ya se trabaja para purgar el depósito de Barxell y que quede en perfectas 

condiciones. 
- Se espera poder recuperar el suministro esta tarde. 
- De cualquier novedad se informará por las redes sociales del Ayuntamiento de Alcoy, 

y Más información en el teléfono 900 de Aqualia (900 81 40 81). 

A las 22:05 de ese mismo día, se informa a través de las redes sociales del Ayuntamiento 
las pautas indicadas por Sanidad, respecto al NO uso del agua para beber, cocinar e higiene 
personal. 

A lo largo del periodo de restricción de agua se ha informado y transmitido la información del 
departamento de Salud público por todos los canales anteriormente comentados. 

Y El día 24 de enero a las 12:05, se informa a través de los canales habituales del 
Ayuntamiento, notas de prensa locales, radio, visitas a los sitios de uso público o similar y 
carteles anunciadores en las zonas más representativas, de la eliminación de las 
restricciones de consumo de agua. 

Y el punto núm. 5 trata de las “medidas correctivas”, que son:
5.- MEDIDAS CORRECTIVAS 
Un Nuevo turbidimetro en el depósito Batoi. Con el objetivo de minimizar los episodios de 
turbidez, se plantea, como elemento redundante de seguridad, la posibilidad del purgado de 
la tubería a la llegada del pozo de Batoi, mediante una medidor de turbidez que active la 
parada del pozo Barxell y el purgado de la tubería en caso de superar los niveles de 
consigna, así como el control de los cortes de suministro eléctrico. 

Con la implantación del nuevo turbidimetro deberían coincidir en el mismo periodo de tiempo 
los siguientes hechos para producirse un nuevo episodio de turbidez: 
- Turbidez en el pozo Barxell 
- Fallo del Turbidimetro en el pozo Barxell 
- O Fallo del Turbidimetro del depósito de Batoi 

“Incidencias anteriores” en el punto núm. 6 del informe:
6.- INCIDENCIAS ANTERIORES 
A continuación se relacionan las comunicaciones que se realizaron en episodios anteriores 
de turbidez, para que se puedan comparar con las del episodio actual:
En el año 2016, en el siguiente cuadro, se puede ver los pasos realizados en el año 2016, 
en que la restricción de agua de consumo humano fue de un día:
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El día 19 del 12, Aqualia emite a Salud Pública un comunicado notificando el incumplimiento 
de turbidez.

El mismo día 19, desde Salud Pública, a Aqualia y al Ayuntamiento se les indica la 
restricción de agua de uso de consumo humano.

El día 20, al día siguiente, Aqualia y Salud Pública se comunican, enviando analíticas 
Aqualia de turbidez, de 20 de diciembre, con medidas de turbidez, dentro del valor del Real 
Decreto.

El mismo día 20 de diciembre, Salud Pública le comunica al Ayuntamiento el levantamiento 
de la restricción del uso de agua de consumo humano.

Y el día 22, Aqualia y Salud Pública se envían las analíticas microbiológicas con medidas 
dentro de los valores paramétricos” 

Hay una serie de Anexos, y también me gustaría responder a 3 preguntas:
Sobre si las filtraciones se conocían desde hace más de 20 años, en períodos de fuertes 
lluvias, suele ocurrir un súbito enturbiamiento del agua captada en las fuentes de 
abastecimiento del pozo de Barxell, debido a un brusco aumento de la escorrentía que 
conlleva un aumento de la erosión y arrastre de partículas del terreno. Probablemente existe 
una entrada desde la superficie al interior del acuífero o varias, en algún punto, en cual 
puede estar a gran distancia del pozo de Barxell, que arrastra las partículas al interior del 
acuífero y produce la turbidez.

Sobre si ha faltado información o un teléfono para tener, con personal bien informado, hay 
que destacar lo siguiente: Los tres teléfonos que se han indicado antes, y donde se han 
recibido 871 llamadas relacionadas con el episodio.

Sobre que los vecinos no hayan recibido información, la información facilitada según el Real 
Decreto, en su artículo 27, la responsabilidad y obligación del Ayuntamiento y la empresa 
suministradora es transmitir la información que indique la autoridad sanitaria. El agua fue 
declarada apta para el consumo no debiéndose emplear agua de la red pública para bebida, 
preparado de alimentos, higiene personal, pudiéndose utilizar para cualquier otro uso. Se ha 
sido riguroso con la información de la autoridad sanitaria. Destacar que en estas situaciones 
no es recomendable minimizar el impacto del comunicado con información contradictoria y 
extensa, que no sea la exigida por la Dirección General de Salud Pública, siguiendo el 
principio de precaución para asegurar un alto nivel de protección de la salud en la población. 
No es cierto que se haya eliminado el suministro de 20.000 personas, los datos de los que 
se hablan son 11.755 afectados en 6.434 contadores. Tras conocer ese hecho, se difundió 
en la zona de afectados, con mayor amplitud, siguiendo el principio de precaución, para 
asegurar un alto nivel de protección de la salud. La red de abastecimiento del municipio de 
Alcoy es una red mayada, por lo tanto, la separación de las aguas de una zona u otra está 
delimitada por válvulas de corte ubicadas a lo largo del municipio. Al mismo tiempo también 
se habla de que se informaba en algunos sitios de que el agua estaba cortada y en otros no, 
desde el momento de la detección de presencia de turbidez, se requirió de un esfuerzo de 
todo el personal para poder solventar con las medidas anteriormente dichas, pero desde el 

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


20 de 76

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13067227011757165527 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web 
http://www.alcoi.org

momento del corte del agua y debido a la orografía de la zona no se produce la restricción 
de agua inmediatamente a cada una de las viviendas, ya que las tuberías aguas abajo 
tardan más tiempo en vaciarse, algunos vecinos no detectaron el corte de suministro ya que 
tras realizar las purgas y la limpieza, se volvió a suministrar el agua desde las nuevas zonas, 
en estos casos no se restringe el abastecimiento totalmente ya que estaba permitido el uso 
de agua para otros usos no restringidos.

Y me gustaría también leer el informe o las declaraciones de la directora de Salud Pública, 
que es el siguiente: 
“La setmana passada vam tindre una tasca molt gran perquè, com sabeu, per culpa de 
l’incident que ha sofrit aquesta setmana, conseqüència del temporal provocat per la borrasca 
Glòria amb precipitacions de més de 290 litres per metre quadrat, van provocar un augment 
brusc de l’escorrentia i, per tant, un augment de l’erosió i arrossegament de les partícules 
del terreny, les quals van provocar la terbolesa de l’aigua captada en el pou de Barxell. Com 
sabeu, este pou abasteix dos depòsits que són el de Batoi i el dels Llençols, que 
subministren l’aigua als nuclis de Santa Rosa, Batoi i Zona Alta de l’Eixample. Aquest 
episodi es va detectar la vesprada del dimarts 21 i, immediatament, l’Ajuntament va declarar 
l’aigua no apta per al consum humà, i va activar el protocol que tenim establert a la Direcció 
General de Salut Pública i Addiccions. En aquest sentit, m’agradaria... --i són paraules de la 
directora de Salut Pública, no meues--, “en aquest sentit, m’agradaria aclarir que hi ha dues 
actuacions que són claus per a resoldre el problema al més ràpid possible, la primera de 
totes depén de l’Ajuntament, i en aquest sentit he de donar les gràcies a l’Ajuntament, als 
serveis municipals i a l'empresa gestora de l’aigua perquè van actuar amb una rapidesa 
increïble. Aquest incident es va declarar dimarts a la vesprada i gràcies al fet que van estar 
tota la vesprada netejant i desinfectant els dipòsits, la xarxa afectada, a primera hora de la 
matinada ja estava tot solucionat. A partir d’ací, i després d’agafar diferents mostres d’aigua 
de diferents punts de la xarxa, ja sols depenien del laboratori. Així que per a poder alçar la 
restricció d’aigua, era necessari saber el resultat de les analítiques microbiològiques les 
quals tarden 48 hores, a diferència, incloc jo, de l’episodi de l’any 2016. Per tant, i tenint en 
compte que dimecres de matí les mostres d’aigua estaven en el laboratori i que els resultats 
els tindríem passades les 48 hores, el segon punt clau va ser la coordinació entre 
l’Ajuntament, el Centre de Salut Pública d’Alcoi i la Direcció General de Salut Pública i 
Addiccions, que està a València, al govern del Botànic, ja que a primera hora de la matinada 
del divendres, l’Ajuntament els va enviar al Centre de Salut Pública d’Alcoi els resultats de 
les analítiques, vam comprovar que tot era correcte i com complien la normativa, vam 
redactar un informe, el vam enviar a la Direcció General, que és la que al final ens va donar 
l’ordre d’alçar la restricció de l’aigua. Per tant, com tot estava correcte, el divendres de matí 
es va alçar la restricció.».

Sra. Zamorano:
“La Concejalia de Urbanismo, en base a los datos ofrecidos por las jefaturas de sus 
distintas unidades de gestión, y dando cumplido trámite a la petición de informe sobre la 
situación del parque de viviendas de la ciudad, especialmente en el Centro histórico tras los 
efectos de la borrasca Gloria, EXPONE:

Sirva como antecedente apuntar que la Inspección Técnica de Edificios (ITE) es una 
obligación de la propiedad de toda edificación o construcción catalogada o protegida con 
independencia de su antigüedad y régimen de protección; también lo es de toda edificación 
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de uso residencial con una antigüedad superior a 50 años; y de todas aquellas edificaciones 
que, independientemente de su edad y de su uso, pretendan acogerse a las ayudas públicas 
para la conservación, mejora de la accesibilidad o eficiencia energética de las 
construcciones. 

La normativa se regula a nivel estatal, que tiene la competencia en materia básica, la 
regulación autonómica que es la competente, en este caso, en el desarrollo normativo, y por 
último la propia ordenanza municipal:
Regulación básica estatal:
- Real Decreto Ley 8/2011
- Ley 8/2013
- Real Decreto Legislativo 7/2015

Regulación en la Comunidad Valenciana:
- Ley 6/1994, LRAU. Un único artículo.  
- Ley 16/2005, LUV. Un único artículo idéntico al anterior.
- Ley 8/2004, Vivienda y varios Decretos de 2006, 2009 y 2011, perfilan la figura de la 
conservación de inmuebles.
- Ley 5/2014, LOTUP, en vigor. Un único artículo más desarrollado. Toda responsabilidad de 
la propiedad y control de presentación del IEE, primero por Generalitat y luego por 
Ayuntamiento.

La finalidad de la Inspección Técnica es permitir a la propiedad de los edificios, a las 
personas que las habitan, y a las administraciones, conocer el estado de los edificios para 
garantizar un buen estado y seguridad. De esta manera, la ITE revelará las lesiones y 
deterioros de la edificación con el objetivo de elaborar por parte de la propiedad un plan de 
intervención, en su caso, y un plan de mantenimiento y conservación que permitan ampliar 
la vida útil del edificio. De cualquier manera, todas las normas citadas en el encabezado, 
incluida la Ordenanza municipal, dan a entender que el IEE, el informe de valoración del 
edificio, se tiene que presentar automáticamente y sin requerimiento alguno, cuando un 
inmueble tiene más de 50 años o han pasado 10 años (ahora 5 desde la nueva normativa), 
desde la anterior inspección. 

Alcoy, desde el año 2000, fecha de implantación del procedimiento de ITE, ha sido de las 
ciudades pioneras a nivel nacional, de hecho hasta 2011 aún faltaban 12 comunidades 
autónomas, siendo las competentes en materia legislativa, que todavía no la tenían, el resto 
de ayuntamientos españoles, hasta ese momento, hasta 2011, solo la tenían aprobada  51 
municipios de toda España y entre ellos 28 capitales de provincia tampoco la tenían, 
estamos hablando del 2011.

Nuestra ciudad cuenta con alrededor de 3.100 edificios cuya antigüedad es superior a los 50 
años. Desde el año 2000 hasta la fecha, se han elaborado 2.985 expedientes de ITE, 253 de 
los cuales según la normativa reciente del 2018, aprobada por el Consell (DECRETO 
53/2018, de 27 de abril, del Consell, por el que se regula la realización del informe de 
evaluación del edificio de uso residencial de vivienda y su Registro autonómico en el ámbito 
de la Comunitat Valenciana), ahora bien, debido al tratamiento de datos que históricamente 
se ha llevado a cabo por el servicio municipal, se hace imposible delimitar por zonas o 
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barrios los expedientes de ITE llevados a cabo, porque se hace por edificio y por calles. A 
pesar de ello y a pesar…, y a fecha de hoy, cabe suponer que por los antecedentes de la 
ITE y dado que todos los edificios del casco histórico, es donde se aglutinan, se concentran 
en mayor número de edificaciones cuya antigüedad supera los 50 años, cabe entender, 
como digo, que a día de hoy, habrían pasado todos los edificios del centro, al menos una 
vez la ITE.  

En la actualidad existe una amplia casuística derivada de los expedientes abiertos en el 
entorno del centro urbano o casco histórico. Ciñéndonos a la cuestión que nos ocupa y que 
motiva este informe, en relación a los efectos de la borrasca Gloria cabe apuntar que se han 
visto afectados seis edificios con consecuencias de diferente índole y gravedad.

C/ PINTOR CASANOVA 36 
DE PROPIEDAD PARTICULAR

El Arquitecto municipal girada visita el 20 de enero comprueba “que se ha producido el 
hundimiento parcial del edificio (…), concretamente parte de las medianeras norte y este, 
arrastrando los forjados en toda la altura de la zona siniestrada”.
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Foto 1. Vista desde los solares de la C/ Pintor Casanova              Foto 2. Detalle

Tras lo cual y con los antecedentes previos se Decreta ordenar a la mercantil propietaria que 
con carácter de urgencia adopten en un plazo de 48 horas las medidas necesarias para la 
estabilización del edificio y retirada de escombros, así como que proceda a la rehabilitación 
integral del edificio, imponiendo multa coercitiva mensual de 5.000 € y dando traslado al 
Ministerio Fiscal por la presunta comisión del delito previsto en el art. 321.1 del Código 
Penal.

Los antecedentes obrantes en el expediente:
 Tiene una primera ITE de septiembre de 2004 y segunda vuelta del 2017.
 Finca con numerosos antecedentes y multas  a los anteriores propietarios por no 

acatar órdenes de ejecución.

Lo más reciente con la nueva propiedad: 
Sobre el expediente de disciplina urbanística.

 Se decreta el 11 de abril de 2017, se ordena la presentación del Informe de 
Evaluación del Edificio y subsidiariamente la rehabilitación del inmueble. 

 Oficio de audiencia de 15 de noviembre de 2017, de advertencia de imposición de 
una primera multa coercitiva por no solicitar licencia, ni aportar el proyecto de obras.

 Decreto del 4 de abril de 2018, de suspensión de obras en el inmueble catalogado, 
ya que se estaban ejecutando sin licencia.
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 Decreto de 11 de julio de 2018 y recibí del arquitecto de la propiedad, de orden de 
ejecución de obras urgentes. 

 Recurso de reposición de la propiedad, sobre este decreto,  que se resuelve, por 
decreto, el 29 de octubre de 2018, por el que se desestima el citado recurso de 
reposición. 

 Decreto de 14 de febrero de 2019, de revisión de inmueble y vallado.
 Decreto de 8 de julio de 2019, de orden de ejecución para obras urgentes y trabajos 

de rehabilitación integral. 
 Recurso de reposición de la propiedad al anterior Decreto.
 Decreto del 24 de septiembre del 2019, de desestimación de la anterior orden de 

ejecución, estableciendo fecha máxima para el inicio de las obras. 
 Informe del Sr. Arquitecto municipal dando cuenta del derrumbe parcial del inmueble.
 Decreto de 21 de enero de este año imponiendo multa coercitiva y remisión de 

actuaciones a Fiscalía, que le acabo de comentar. 

Sobre el expediente de licencia de obras.
Como consecuencia del expediente de disciplina urbanística al que se ha hecho referencia 
con anterioridad, por la propiedad se solicitó licencia urbanística, siendo los hitos más 
importantes de este expediente los que siguen:

 Solicitud de licencia de 9 de febrero de 2018. 
 Traslado del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 16 de noviembre de 2018, y 

recibí, tras resolver la propiedad las deficiencias advertidas, hasta en tres 
requerimientos, por el Sr. Arquitecto municipal.

 Instancia de la propiedad solicitando licencia de obras con proyecto modificado, en 
fecha 27 de febrero de 2019. 

 Decreto, 2 de julio de 2019 y notificación electrónica, por el que se deniega la 
solicitud de modificación al no resolver los reparos advertidos por el Sr. Arquitecto 
municipal.

 Traslado del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 19 de agosto de 2019, y 
recibí, por el que se estima el recurso de reposición y se concede la licencia de obras 
para el proyecto modificado, tras presentar la propiedad la documentación para 
solventar las deficiencias apuntadas. 

 Instancia de la propiedad de 28 de noviembre del 2019, aportando proyecto de 
ejecución. 

 Oficio a la propiedad, de 16 de diciembre del 2019 y recibí, dando cuenta de los 
reparos a la documentación del proyecto de ejecución y advirtiéndole de nuevos 
desprendimientos.

 Notificación a la propiedad, 19 de enero de 2020 y recibí, de aceptación de la nueva 
documentación aportada por el proyecto de ejecución, pero comunicando que tal 
proyecto debe estar visado de forma preceptiva.

CASA BLANCA, NÚM. 28
DE PROPIEDAD PARTICULAR

El Ingeniero Municipal de Caminos, Canales y Puertos girada visita el 21 de enero 
comprueba que “se ha producido el derrumbe parcial de la fachada del inmueble (…) como 
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consecuencia del mismo, los escombros han invadido la vía pública impidiendo el paso a la 
misma”.

Tras lo cual, con los antecedentes previos se decreta ordenar al propietario que con carácter 
inmediato se retiren los escombros de la vía pública, se afiancen los elementos suspendidos 
desde el edificio y se instale una red de contención de desprendimientos y caídas sobre la 
vía pública, con apercibimiento de ejecución subsidiaria a su costa en caso de 
incumplimiento.
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Los antecedentes obrantes en el expediente respecto de esta edificación constan:
 ITE de febrero de 2009.
 Octubre de 2010, licencia de obra mayor para limpieza y restauración de fachada.
 Marzo de 2015, orden de ejecución para limpiar un canalón cuyas humedades 

produjeron un desconchado en la fachada. Se vuelve a intervenir por la propiedad. 
 Enero de 2019, paralización de obras de intervención integral en el inmueble por no 

contar ni con licencia ni con proyecto.
 Tras solicitar licencia y ajustar el proyecto por las deficiencias advertidas por los 

Servicios Técnicos Municipales y la Conselleria de Cultura, se concede el 
25/11/2019.

 Al día de la fecha, a día de hoy, ni se ha aportado el proyecto de ejecución ni se ha 
depositado la fianza.

SANT AGUSTÍ, NÚM.  8
 PROPIEDAD PARTICULAR

El día 22 del presente personados distintos servicios municipales, autoridades, fuerzas del 
orden público y bomberos, y según informe del Arquitecto Municipal “se constata el colapso 
producido en la parte posterior del inmueble, concretamente de la tercera crujía, arrastrando 
completamente la cubierta y forjados de todo el alzado del edificio”, lamentando como 
consecuencia el fallecimiento de una vecina que habitaba en el último piso.
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Tras el siniestro y vista la situación de inestabilidad que presenta la finca y ante la previsión 
de nuevos desprendimientos sobre los solares adyacentes y vía pública, se propone por el 
Arquitecto Municipal la declaración de ruina inminente, ordenándose a los propietarios la 
demolición para impedir mayores perjuicios. En todo caso, de no llevarse a cabo en el plazo 
estipulado la Administración, en ejecución subsidiaria, actuaría a su costa.

Los antecedentes obrantes en el expediente:
 ITE pasada de julio de 2007.
 Ninguna licencia de obra mayor, ni menor.
 Denuncia en 2008 sobre daños que provoca la casa continua, son contiguas, Sant 

Agustí núm. 6. Se les contesta que se ha requerido a la propiedad de dicho 
inmueble, es decir, a Sant Agustí núm. 6 para que lo mantengan en condiciones.

 Nueva denuncia en el 2018 por las obras de rehabilitación integral de la calle Sant 
Agustí, núm. 6, el colindante. Se abre expediente a esta última por cuestiones de 
disciplina urbanística, con paralización de obras incluida. Se contesta a los 
denunciantes, ofreciéndoles trámite de alegaciones (que no se presentan) y 
finalmente se archiva el expediente.

 No constan antecedentes en los archivos del departamento de arquitectura de 
ninguna solicitud de licencia para reparación, en este caso.

SANT AGUSTÍ, Núm. 10
PROPIEDAD PARTICULAR

Finca colindante a la anterior y cuyo derrumbe trae la misma causa que la descrita párrafos 
precedentes, adoptándose las mismas medidas que en el supuesto anterior, es decir, 
declaración de ruina inminente y en este caso con fecha 24 del mes en curso, el propietario 
ya ha solicitado licencia urbanística para proceder a la demolición del inmueble. Así mismo, 
se está gestionando desde el ayuntamiento la solicitud al juzgado para obtener la necesaria 
autorización, dada su implicación por motivos obvios.

Foto 1. Vista general Foto 2. Detalle Imatge 1. Situación de la parte hundida
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Los antecedentes obrantes en el expediente:
 Este edificio paso la ITE en mayo del 2008.
 Ninguna licencia de obra mayor ni menor, excepto la solicitada esta semana, como 

digo, para la demolición.
 Denuncia en 2014 por humedades en pared medianera y solar con vegetación 

colindante. Se contesta técnicamente a los denunciantes, ofreciendo trámite de 
alegaciones (que no  presentan) y se archiva finalmente el expediente. 

 Denuncia en 2016 por humedades en la fachada de la finca por existencia de hierbas 
en el solar colindante, que se comunica al Departamento de Medio Ambiente.

 No constan tampoco antecedentes en los archivos de Arquitectura.

SANT MATEU, Núm. 86
DE PROPIEDAD PARTICULAR

Tras visita girada por el Arquitecto Municipal se constata el derrumbe producido el día 23 de 
enero de la mitad sur del referido inmueble, cayendo los escombros originados sobre el 
solar contiguo y sobre la vía pública, encontrándose el inmueble deshabitado en el momento 
del siniestro. A la vista de lo cual y visto el avanzado deterioro que presenta la finca, el cual 
podría producir nuevos desprendimientos sobre los solares contiguos o sobre la propia vía 
pública, se procede a declarar la ruina inminente del edificio y ordenar a sus propietarios la 
demolición en el plazo de 10 días.

Los antecedentes obrantes en el expediente consta:
 Consta ITE de julio de 2008.
 Ninguna licencia de obra mayor.
 Licencia de obra menor para reparación de goteras en terraza y revoco en paredes 

planta baja, de 2009.
 Expediente en 2010 para conectar la bajante de recogida de aguas pluviales. 

Arreglada y archivo.
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C/ TOSCARET Núm. 3
DE PROPIEDAD PARTICULAR

Girada visita por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos el día 20, a petición del 
Servicio de Protección Civil Municipal se observa que “se han producido desperfectos en la 
edificación anexa al primer inmueble del conjunto de dicha calle debido al fracaso de la 
cimentación de un muro de contención limítrofe. La calle El Toscaret es privada, así como la 
urbanización que alberga la parcela incluido el muro de contención fracasado.

Dado que no se conservan las condiciones de seguridad necesarios para la habitabilidad de 
dicho anexo edificatorio se decreta ordenar a la propiedad la reparación de los desperfectos 
advertidos.

SANT GREGORI Núm. 8
PROPIEDAD PARTICULAR

Tras visita girada por el Arquitecto Municipal y a la vista de los antecedentes obrantes en la 
Oficina de Arquitectura relativos al mal estado de la medianera, el 22 de enero se ordena el 
desalojo del edificio y el corte la calle al tráfico rodado y peatonal como medida preventiva 
de seguridad en previsión de que las patologías detectadas se agraven por el efecto del 
temporal.
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Los antecedentes que obran en el expediente:
 ITE de marzo del 2007.
 Ninguna licencia de obra mayor.
 Licencia de obra menor para reforma de baño.
 Licencia de obra menor para reforma interior de vivienda. Denegada.
 Licencia de obra menor para reparación de tejado. 
 Denuncia en 2009 grietas en la parte posterior de la finca. Se contesta técnicamente 

a los denunciantes, ofreciendo trámite de alegaciones (que no se presentan) y 
archivando finalmente el expediente.

 Denuncia de 2011 en los mismos términos que la anterior. Se contesta con remisión 
al anterior expediente.

 Orden municipal para la presentación del nuevo Informe de Evaluación del Edificio y 
de ejecución de consolidación de medianera, de diciembre de 2019.

 El propietario presenta alegaciones el 20 de enero solicitando una ampliación del 
plazo otorgado, tras el informe del Arquitecto Municipal se resuelve desestimar las 
alegaciones, denegando la ampliación solicitada y manteniéndose los plazos 
previstos en el Decreto de diciembre del 2019.

En cualquier caso, el paso de la borrasca Gloria por nuestra ciudad, batiendo récords 
históricos de pluviometría, ha tenido, evidentemente, una influencia negativa en el contexto 
del Centro Histórico, donde existe mayor concentración de viviendas con antigüedad 
superior, en algunos casos, incluso a los 120 años, provocando un agravamiento de la 
situación previa o poniendo en evidencia problemas subyacentes que no se encontraban 
expuestos.”

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Explicats els informes, anem a iniciar el debat per part de tots els grups 
polítics. Comencem de menor a major.

Sr. Abad:
Hola. Buenos días a todos los asistentes, concejales, Sr. Alcalde. Primero que nada 
trasladar nuestras condolencias a los familiares de la mujer fallecida en el derribo de su 
vivienda y sobre el informe por los daños provocados por la borrasca Gloria, en la ciudad, 
observamos que muchos de los daños contemplados en él, vienen de hace tiempo, por lo 
que con este último temporal, se pueden haber agravado, por ejemplo, la pista forestal de la 
ermita de San Antonio a la Canal, en la que ha sido arrastrado el pavimento y se han 
producido experimentos. Estos desperfectos ya los expuse anteriormente. Insistir en que el 
mantenimiento continuo de toda la ciudad es muy importante. Sobre los informes de los 
problemas en la red pública, no tengo nada que objetar en cuanto a la objeción y los 
servicios prestados por la empresa Aqualía, En el informe sobre la intervención del 
dispositivo de prevención y emergencias, solo añadir que bajo estado de alerta se priorice la 
intervención de las zonas altas, puesto que son las primeras y las últimas sobre las que se 
actúa, causando el corte de carreteras, y por último el informe sobre las viviendas en la 
ciudad es una verdadera desgracia lo que está ocurriendo y se deberán depurar 
responsabilidades. Las graves consecuencias que el paso de la borrasca Gloria, por la 
Comunidad Valenciana, que ha dejado en nuestra ciudad graves consecuencias. Ha 
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transformado a Alcoy, en una ciudad con grandes destrozos, han sido árboles caídos, 
desprendimientos de cascotes, tejas, tendido eléctrico, corrimiento de tierras, y los hechos 
más graves en el centro histórico. Es urgente realizar una revisión de todos los edificios en 
el Centro Histórico, además de buscar subvenciones y ayudas para la rehabilitación de 
viviendas con los propietarios.

El principal problema que sufre el casco histórico es la despoblación que conlleva el 
envejecimiento de la población por dos motivos, porque han sido, sobre todo, los ….. 
jóvenes y maduros, que han ido abandonando el centro y porque ese fenómeno no se ha 
compensado con la incorporación de nueva población, por ello el Centro posee hoy una 
estructura demográfica envejecida, con lo que ello implica al decaimiento paralelo de 
actividades comerciales y económicas y sobre todo con lo que anuncia un, en cuanto al 
acrecentamiento de ese proceso en los próximas años, salvo que se afronten unas políticas 
capaces de atraer nuevos residentes.

¿Porqué momento atraviesa el Casco Histórico?, a duras penas sigue en pie, se van 
abandonando lasas y se pierden hasta caer, la zona necesita una recuperación y 
rehabilitación.

¿Qué medidas públicas pueden fomentar esa renovación y dinamización demográfica y 
también socioeconómica? Fundamentalmente las dirigidas a la rehabilitación y renovación 
de la vivienda, pero siempre que se enmarquen en programas integrales, esto es mejorando 
simultáneamente la calidad del espació libre, implantando servicios y dotaciones básicas y 
mejorando las condiciones de accesibilidad, etc. 

Tenemos que ser conscientes de lo importante que tiene la apuesta en valor del Casco 
Histórico, tanto por el turismo como para mejorar la calidad de vida de los alcoyanos. La 
desafortunada sucesión de decisiones, quizás mejor expresado de carencia de decisiones, 
han propiciado o agravado el problema en el casco histórico de Alcoy en las últimas 
décadas. 

Unidas Podemos Alcoy, preside el Observatorio de la vivienda cuyo objetivo es definir las 
necesidades de la ciudad y diseñar políticas para responder a las mismas, ¡ya están 
tardando!
En él se contara con promotores, constructores, vecinos y representantes políticos, espero 
que cuenten conmigo también, porque de momento lo hacen. Hay que responder con 
urgencia a las necesidades de Alcoy y a las de sus ciudadanos. Esperemos que este nuevo 
organismo municipal, cumpla su propósito, con la “máxima eficacia y eficiencia en política de 
vivienda”. Oigo muchas palabras que no dicen nada y pocos hechos que se vean reflejados 
con sus acciones, “tiempo al tiempo”… 

El Ayuntamiento de Alcoy ha creado un gabinete interdepartamental, del que forman parte 
además del Alcalde, los concejales y jefes de los departamentos de Arquitectura, 
Urbanismo, Patrimonio y Obras y Servicios. Este gabinete que ha empezado a reunirse esta 
misma semana, tiene como objetivo coordinar todas las actuaciones que vayan a 
desarrollarse a nivel urbanístico, en el centro de la ciudad de cara a una recuperación del 
barrio, esperemos que ganes agilidad en la rehabilitación y mejora del Centro. Todos 
sabemos que la recuperación del Centro y su situación son muy complejas pero estoy 
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seguro que si se cuenta con el apoyo de todos los grupos municipales, el buen hacer de las 
personas, aportando ideas y soluciones positivas para Alcoy y no buscando la noticia que 
pueda otorgar una medallita, pronto veremos resultados. Muchas gracias. 

Sra. Obiol:
Bon dia. En primer lloc volem, de nou, traslladar les nostres condolences a la família i 
amistats de la veïna que va faltar el passat 22 de gener, en caure la casa on vivia. Mireu, 
des de Guanyar Alcoi entenem la complexitat del tema que es tracta en aquest plenari, 
sabem de reptes que encarem amb el canvi climàtic; intuïm com deu ser de difícil fer front 
als problemes que sorgeixen d’un entramat urbà com el nostre i també entenem com deu 
ser de complicat fer-ho tot d’això en moments de crisi econòmica com en la que vau arribar 
al govern i tractar d’esbrinar, fins i tot, quina era la magnitud de la desfeta en què ens havia 
deixat una gestió espantosa com la que va fer el PP en aquell moment, tot i que, i també 
s’ha de dir, després que el màxim responsable d’aquesta desfeta passara a un altre partit i 
no els importara, en absolut, establir negociacions i pactes amb ell. I nosaltres volem 
mostrar-vos la nostra empatia en aquesta situació i així ho manifestem sense problemes, i 
us oferim el nostre suport per dur endavant totes aquelles mesures necessàries per a 
millorar la vida de totes les veïnes i veïns de la nostra ciutat. Ara bé, ja fa nou anys que 
governeu, es poden fer moltes coses en nou anys, només hem de veure el ritme trepidant 
dels últims dies en anunciar mesures que no entenem per què no s’havien pres abans. Ara 
bé, sou alcalde i regidors perquè voleu, ningú no us ha obligat, que jo sàpiga, almenys. Per 
tant, ser-ho deu tindre més coses bones que roïnes, a més a més hi repetiu. Per tant, ha de 
ser així; per tant, no podem acceptar que agafeu el rol de víctimes, que és l’actitud que hem 
vist en xarxes socials per part d’alguns regidors, perquè la vida és molt dura i en l’oposició 
són molt roïns..., «carroñeros» era la paraula, veritat, Sr. Martínez? Tampoc no acceptem 
que si el PP no ho ha fet..., ho ha fet malament, siga l’excusa perfecta perquè al PSOE no 
ho feu bé; em sembla una postura totalment pueril, perquè ací estem parlant d’una qüestió 
superior als nostres interessos i desitjos personals, estem parlant de la vida present i futura 
d’aquesta ciutat, estem parlant de la por i de l’angoixa per no saber si la teua casa caurà, 
perquè ha caigut la del costat. Estem parlant de gent que es muda perquè el centre no li 
ofereix els serveis i la seguretat necessaris per a dur una bona vida. Estem parlant de la 
incertesa de saber si podem fer un bullit o ens podem dutxar amb l’aigua que ix de l’aixeta. 
Estem parlant d’això i de més. La Constitució Espanyola, en l’article 47, ens diu que tots els 
espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les 
condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret. 
La llei reguladora del règim local, l’article 25.2, apartat a), ens diu que el municipi exercirà en 
tot cas com a competències pròpies, urbanisme, planejament, gestió, execució i disciplina 
urbanística, conservació i rehabilitació de l'edificació. No entenem per què en altres temes, 
tan legalistes com sou, no ho sou ara en la mateixa mesura. Justament fa unes setmanes, el 
catedràtic Joan Romero parlava al costat de l’alcalde, amb el seu beneplàcit, 
independentment de les competències d’un ajuntament, estan les seues incumbències, que 
són igualment importants. Per tant, ja sabem que l’administració autonòmica fa el que pot, ja 
sabem que a Madrid ens financen malament i tard, i que els propietaris, com soleu dir, no 
sempre fan el que haurien de fer. Però això no és excusa perquè l’Ajuntament no vetlle per 
la seguretat i el benestar dels ciutadans i això és el primer que us volem demanar com a 
govern, que entengueu que el que passa als edificis del Centre són la vostra incumbència; 
que entengueu que les cases obreres també són part del BIC de què tant presumiu; que 
entengueu que les condicions en què viuen les persones al centre i la resta de la ciutat, són 
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també problema vostre, que no estem parlant de cotxes que passen l’ITV, com heu hagut de 
llegir, que estem parlant de persones, i que un govern ha d’avançar-se als problemes, 
perquè, si no, el que tenim al centre és el mateix model que defensava el PP i que vostés 
criticaven quan estaven a l’oposició: tirar les cases a terra. És cert, el PP ho feia a 
consciència, però vosaltres per indolència, el resultat és idèntic, Alcoi se’ns està caient a 
trossos, però a nosaltres això s’arreglaria, en part --eh!, ja hem dit que és complex--, però si 
un veí ve ací, com ho hem vist en un plenari, i manifesta que té problemes al seu carrer, la 
resposta del regidor no hauria de ser, com hem vist ací també, és que no ha arribat, no ens 
ha arribat cap denúncia, no heu presentat cap denúncia. Per a nosaltres, l’hauríem 
d’acompanyar i explicar bé la normativa perquè posara eixa denúncia, perquè això és 
important per al benestar d’esta ciutat, que si el govern veu que una casa està caient, però 
les persones que són propietàries no podem pagar la reforma, estaria bé que buscaren la 
solució per a finançar aquesta rehabilitació. Que si es veu que es tracta de propietaris que 
són empreses, i que no compleixen amb les seues responsabilitats, se’ls denuncie i, si cal, 
no es treballa mai més amb aquestes empreses. A l’Ajuntament es tracta de buscar 
solucions a allò que ens incumbeix, senzillament això. I davant d’això, ens preguntem: què 
ha fet el govern? Hem llegit amb atenció els informes que ens heu passat, ara els hem 
escoltat. Bé, agraïm que no hàgeu llegit també els annexos, i hem vist una relació de més 
tràmits administratius, que ens generen també moltes preguntes i que de segur ens podreu 
ara resoldre. En primer lloc, volem saber amb quina valoració --sabem que hi ha quatre 
opcions--, passen l’ITE aquests edificis que han caigut i si se’ls demana o no accions i en 
quin termini s’escometen aquestes accions. En segon lloc, no sembla que es passen les ITE 
posteriors quan pertoca, cada cinc anys, sembla que no, almenys no apareix en l’informe. 
Ens agradaria saber si això és freqüent, si passa més i també si feu alguna cosa al respecte, 
perquè segons els que hem consultat, l’Ajuntament ha d’assumir la responsabilitat 
subsidiàriament com a garant de l’acompliment de la normativa, i que si no es compleix ni 
l’Ajuntament pren cap acció, és l’Ajuntament responsable de l’estat d’eixe edifici. Però..., 
però són..., però nosaltres, eh!, més endavant..., d’acord?, hem pogut llegir, també, més 
endavant, que hi ha una denúncia d’octubre de 2018, per unes obres al carrer Sant Agustí, 
ara la regidora Zamorano en parlava d’això, que es paralitzen i finalment s’arxiva. Sabeu si 
el dany ja s’havia fet a l’estructura dels edificis del costat? Ho heu analitzat? Vau fer alguna 
comprovació al respecte? En el cas dels immobles que han començat obres de manera 
irregular, com bé ha exposat la senyora Zamorano, no hauria estat possible ser més ràpids?, 
possiblement no, però ens agradaria que ens contestara, més àgils en parar aquestes obres, 
perquè com més es tarda, bé sabeu que la degradació s’avança. Nosaltres pensem que 
l’Ajuntament hauria d’acompanyar els propietaris per a facilitar la rehabilitació ben feta. Això 
s’ha fet? Si és així, en quins termes? En definitiva, aquells dies ens hem adonat que els 
alcoians estem desgovernats, ens han bombardejat amb informació innecessària, per 
exemple fotos d’una mena de comité d’emergència amb cara de preocupació, però la 
informació necessària, la que necessitava la gent del carrer, eixa no transcendia, cara de 
preocupació, no dic que estiguéreu lletjos, la que necessitava la gent del carrer, eixa no 
transcendia, ningú no donava la cara. Mentre queien les cases, apareix el senyor regidor 
Jordi Martínez i diu que ja està inspeccionat i que no en caurà cap més. I no havia passat 
una hora i s’ensorra un altre edifici. Després, no fa ni dos dies, torna a aparéixer a la ràdio el 
regidor Jordi Martínez i en lloc de donar alguna resposta a les incògnites que s’havien 
instal·lat en l’opinió pública, el que fa és dir: «la culpa és del PP, també és de l’oposició i dels 
propietaris» i que..., que això és important, també. Toni Francès serà Secretari General del 
PSOE d’Alacant, cosa que deu ser molt important i, per tant, la meua sincera enhorabona, 
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Sr. Francés, però també he de dir que jo no em sé el nom de l’actual secretari general. Com 
anem a confiar en vosté si en un moment així jugàveu al que feu sempre, a la popularitat, als 
likes en Facebook, a dir que tot és fantàstic, que vosaltres esteu molt cansats i heu treballat 
molt i que Alcoi va de fil de vint. És això seriós? És això estar-ne a l'altura? És el govern que 
es mereix Alcoi? En..., més endavant, en les segones intervencions tindrem temps de 
desenvolupar algunes de les propostes que des de Guanyar volem fer perquè no passe més 
aquesta..., aquesta situació. Són molt senzilles. Es tracta d’acompanyar i respectar les 
alcoianes i els alcoians i avançar-se als problemes per evitar els pegats que mai no acaben 
solucionant res, només emmascarar-ho. D’entrada, i per acabar, ens agradaria incidir en tres 
aspectes, d’acord? No hem vist cap acompanyament de l’Alcalde d’Alcoi als afectats, no 
diem que no hagen fet eixe acompanyament, però no l’hem vist. De fet, durant aquest 
enfonsament l’Alcalde estava a Fitur acompanyant altres, i potser podíeu haver pensat que 
igual que aneu a Frankfurt i es feu una foto en cadascun dels estands, caldria que l’Alcalde 
haguera estat al costat dels veïns, dels afectats, però també despreocupat. També haguera 
hagut..., haguérem agraït que l’Ajuntament, el govern, haguera tingut la sensibilitat suficient 
per a evitar que coincidira el soterrament de la veïna que ha faltat amb el comiat a Isabel- 
Clara Simó. Ehh!, les persones, eh!. En segon terme, les persones necessitem informació 
clara i concisa i que ens arribe per tots els canals possibles, la comunicació dels problemes 
del dipòsit de Barxell i les seues conseqüències en la prohibició d’aigua han estat pèssimes, 
ningú no sabia quins eren els carrers afectats ni què es podia fer amb l’aigua. El servei 
d’atenció a l’usuari d’Aqualia no responia o donava informacions contradictòries. Hi ha una 
cosa que es diu «bretxa digital», quan parlàveu d’ignorància, que significa que no totes les 
persones fem ús de les tecnologies de la mateixa manera. Per tant, no es poden anunciar 
les coses tan importants, únicament per xarxes. Calia haver tocat porta per porta als 
afectats, calia haver posat un ban, calia haver buscat la manera de poder enviar un SMS als 
afectats, qualsevol cosa que donara informació precisa del que ens està passant. No dubte 
que amb un Smart City no sapiguem com avisar els nostres veïns. En tercer lloc, s’han de 
prendre mesures per avançar-se als problemes i evitar que tornen a passar. Precisament, 
com bé ha explicat el Sr. Martínez, les filtracions d’aquest dipòsit, del dipòsit de Barxell, ja 
van ocórrer anteriorment i sembla que no té una solució fàcil. Nosaltres això ho entenem, 
però si no té una solució fàcil, potser seria bo fer una campanya d’informació perquè els 
veïns, quan torne a passar, si és que ha de tornar a passar, sapiguem com actuar, ho 
tinguem clar. No és el primer temporal, que passem i coneixem, si no és que sóm 
negacionistes del canvi climàtic, que cada vegada seran més freqüents i més intensos, com 
és possible que el govern no anticipara que hi havia cases que podien caure? Com és 
possible? En altres municipis hem vist com han desallotjat gent amb mobilitat reduïda de les 
seues cases per por d’inundacions, perquè sabien..., s’avançaven a aquesta..., a aquesta 
situació, com és que nosaltres això no ho sabíem? Si, a més, al carrer, fa anys que sentim 
que alguna vegada passara alguna cosa, hem de pensar i hem de reflexionar com podem 
solucionar açò. Mireu, i acabe ja, no s’arriba a ser referents, que és una paraula que repetiu 
constantment, només fent notes de premsa, això ajuda, és cert, això ajuda. De fet, així heu 
construït la ficció que som líders, però el que ha mostrat la realitat és que ho som, però en 
altres termes, i hem eixit en tots els mitjans. Igual que quan us vanagloriàreu de l’èxit de la 
caseta de la Plaça, ara, però, en negatiu. Heu volgut fer un govern de tècnics i de gestors i 
no de polítics, però per a això, per a fer-ho bé, cal fer una gestió excel·lent. Fa anys --i acabe 
amb una referència personal, però crec que és molt simptomàtica de com estem a Alcoi--, fa 
anys que jo passege gent de la cultura pels carrers d’Alcoi, amb orgull. Quan vaig fer 40 
anys, ja quasi fa tres anys, va vindre una d’aquestes persones amb la seua parella perquè 
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coneguera eixe Alcoi tan preciós, del que presumim i el que ens agrada ensenyar. En 
acabar el cap de setmana, la parella confessa: «doncs, no és per a tant», i per molt que ens 
dolga, és així, en això ens hem convertit, en intranscendents. Molts de nosaltres esperàvem, 
tot i que no us votem, que vosaltres aconseguíreu tornar a la situació en què Alcoi fóra 
transcendent, i no de portes enfora, sinó per a nosaltres, per als que hi vivim. Però no ho 
heu fet, i el pitjor és que no sé si ho heu volgut fer mai.

Sr. Santiago:
Gràcies, Alcalde, i bon dia a tot el món. Com no podia ser d’una altra manera des de Podem 
també ens volem sumar a les condolences a la família que va perdre el seu..., el seu familiar 
durant el temporal Glòria. En segon lloc, vull comentar-li al company En David de Vox que 
l’observatori de l'habitatge encara no està creat, que està en el procés de participació, eixe 
procés de participació en què alguns companys de la corporació hi han aportat i, en canvi, el 
seu grup no ha aportat res en absolut al respecte, però encara està a temps de poder 
aportar el que vostés consideren que és necessari perquè l’observatori de l'habitatge puga 
tindre un bon funcionament en el conjunt de les polítiques públiques de l’habitatge a la 
nostra ciutat, ja que eixe és l’objectiu. En tercer lloc, des de Podem també volem valorar la 
feina que s’ha fet, en aquest cas, en la redacció d’aquests informes, però al mateix temps 
també volem demanar un esforç en la normalització lingüística perquè puguen estar 
redactats en valencià per allò de la normalització i per allò de la responsabilitat de les 
administracions públiques amb la nostra llengua. En quart lloc també ens agradaria recordar 
que durant tot el procés i tota la..., i tots els efectes de..., de la borrasca Glòria, des de 
Podem hem intentat tindre una posició i una oposició responsable, rigorosa i útil, i per això 
vam estar en contacte amb alguns companys de la Corporació, per això vam enviar i vam 
proposar una sèrie..., una bateria de propostes que enteníem que havien de garantir la 
seguretat de la ciutadania davant de fets com aquests i davant de situacions com aquesta, 
que cada vegada seran més freqüents i més virulentes, amb l’objectiu, com he dit, de 
garantir la seguretat de la ciutadania..., una sèrie de propostes que al llarg del debat 
anirem..., anirem aprofundint en aquestes. Al mateix temps, també ens vam posar en 
contacte amb la Conselleria perquè es posara en contacte amb el govern municipal per 
intentar agilitzar al màxim possible les possibles ajudes a la nostra ciutat i una de les 
notícies que tenim és que gràcies a l’Institut Valencià de l’Edificació van a revisar-se 500 
habitatges de la nostra ciutat per a, precisament, garantir que aquestes situacions no 
passen. Com he dit, una posició i oposició responsable, rigorosa i útil per a poder aportar a 
la nostra..., a la nostra ciutat. Al mateix temps, i com a cinqué punt, entenem que espais com 
aquest són molt necessaris, molt necessaris i imprescindibles per a poder informar a la 
ciutadania i per a poder fer un debat en calma de què ha passat i de com es poden evitar 
que passen en gran manera aquestes coses d’ara endavant. És un espai que ha de servir 
per a poder reflexionar, per a poder fer crítica i també per a poder fer auto..., autocrítica. 
Entrant en profunditat, entrant en profunditat en els diferents informes que hem pogut llegir 
durant aquest..., durant aquests dies, ens preocupen diverses coses i en algunes coses 
compartim el que han dit les companyes de Guanyar, però anem..., anem per parts. Ens 
preocupa la falta de previsió que es va tindre a l’hora de tallar els diferents accessos a l’AP-
7. Són molts els veïns i veïnes que es van quedar bloquejats en l’autovia i són reincidents, 
perquè en l’anterior temporal això ja va passar. Probablement la comunicació amb la 
Guàrdia Civil s'hauria d'haver fet, no a les 7 del matí sinó a les 7 de la vesprada del dia 
anterior per a intentar evitar que els veïns i veïnes que se n'anaven a treballar a les 
poblacions dels nostres voltants, doncs no es posaren en risc o no hagueren de patir una 
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situació complexa, sobretot sabent que la previsió de neu era..., estava concentrada entre 
les 4 i les 6 de la matinada. Llavors, jo entenc que això es podria..., es podria haver evitat, ja 
va passar en l’anterior, ha tornat a passar, esperem que no torne a passar una tercera 
vegada perquè són molts els veïns i veïnes que se’ns han queixat al respecte, això per una 
banda. El segon punt que ens preocupa, i això entenc que afecta a la regidora d'Habitatge, 
és que des de Podem ens preguntem si els diferents desallotjaments que es van fer, es 
podrien haver fet abans? I això és una pregunta que m’agradaria..., una reflexió que 
m’agradaria llançar, si es podria haver fet abans de..., sobretot, amb la previsió de pluja, de 
vent, de neu, etc., etc. I entenc jo que una alternativa habitacional han tingut totes les 
famílies que han patit tot el desallotjament, però bé. Sí que els agrairíem que ens poguera 
aclarir això al respecte. El tercer punt que ens preocupa, i en això també coincidim, el tercer 
punt que ens preocupa és si ja es coneixia..., es coneixien les deficiències o les mancances, 
això afecta a Jordi Martínez, del pou de Barxell, si es coneixia amb anterioritat, si no es 
podia haver fet cap tipus d’actuació més en previsió de temporals com aquest, precisament 
per poder evitar que aquestes coses tornen a passar, és una deficiència històrica. Entenc jo 
que probablement es podrien fer més mesures per evitar, precisament, la terbolesa de 
l’aigua i les diferents situacions incòmodes que provoca això en una part de la ciutadania. I 
també, vinculat a la gestió de l’aigua, des de Podem entenem que no s’ha fet una bona 
gestió comunicativa. És cert que s’ha intentat comunicar, però la informació arribava amb 
comptagotes, entenem que no s’actualitzava en temps i forma i entenem que la ciutadania 
ha estat prou desemparada al respecte. I proposem, perquè davant les situacions 
excepcionals com aquesta, no es fa algun tipus de porta per porta o es posa un punt fix, 
informatiu o itinerant, que puguen informar constantment i permanentment la ciutadania, 
perquè com saben vostés, no tota la ciutadania té accés a la xarxa social o no tota la 
ciutadania sent els mitjans de comunicació. Per tant, des de Podem proposem que es 
treballe un pla comunicatiu davant de situacions com aquesta, i implica posar personal, 
operaris que estiguen informats, minut a minut, de la situació que es pot presentar, davant 
de fets..., de fets com aquest. Ho he dit al principi, des de Podem hem intentat fer una 
posició i oposició responsable i útil, i per això vam redactar una sèrie de propostes que 
enteníem que podien ajudar que aquestes coses es puguen minimitzar d'ara endavant, i una 
de les propostes que nosaltres realitzàvem i que entenem que ja s’està fent i que ho 
demanarem en el proper Ple, de forma oficial, és els edificis de més de 50 anys que estan 
en el Centre, i també que s’investiguen les causes dels ensorraments dels diferents edificis 
per a poder evitar que esta situació torne a passar. Al mateix temps, també demanava que 
es poguera fer un seguiment i assessorament als propietaris davant dels seus..., davant les 
inspeccions tècniques d’edificis i demanava que es fera un seguiment i assessorament 
aportant, precisament, més recursos i més personal als departaments que tenen les 
responsabilitats al respecte, perquè sabem que tenen els expedients fins ací i que 
necessiten més recursos en la part personal i econòmica per poder fer un bon seguiment, un 
bon seguiment i assessorament d’aquests..., d’aquestes situacions. Al mateix temps, també 
demanàvem que des de Podem entenem que s’han de revisar els diferents paràmetres dels 
tècnics de l’ITE i també s’ha d’actualitzar l’ordenança municipal i ho entenem així 
precisament per com he dit al principi, cada vegada més aquest tipus de fenòmens són més 
freqüents i més virulents. Per tant, s’hauran d’actualitzar els diferents paràmetres tècnics en 
les ITE i en l’ordenança municipal, i sobretot, i una de les coses que des de Podem hem fet 
des del principi, és intentar buscar la col·laboració entre les diferents administracions, siga 
Botànic, estat espanyol o Ajuntament per a revertir la situació de deteriorament que està 
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patint el centre des de fa moltes dècades, però que ja toca que li donem una solució 
definitiva perquè aquestes coses no tornen a passar. Moltes gràcies.

Sra. Rosa García:
Si, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar lamentar profundamente 
que el temporal Gloria se haya llevado por delante, no solamente varios edificios de la 
ciudad, sino también la vida de nuestras vecinas que al final es el único, la única perdida 
irreparable, por eso pues queremos trasladar nuestro pesar a los familiares de Trinidad. Y 
tenemos que remarcar también antes de empezar, como no, el trabajo hecho, no solamente 
por los servicios municipales sino también por los bomberos del Consorcio y los bomberos 
forestales. En segundo lugar quería dejar constancia de que aunque hemos firmado y 
participado en los puntos de la exposición de la solicitud de convocatoria de este pleno 
extraordinario ha sido porque este hecho grave creemos que requiere una reunión urgente 
de todos los que formamos parte de la Corporación, pero entendemos que este asunto, 
llevado a una comisión informativa donde poder hacer preguntas y sobre todo obtener 
respuestas del gobierno, abría sido más efectivo, por eso nuestra intención es plantear este 
pleno de forma constructiva y más haya de intereses partidistas, que sea un preámbulo para 
la creación de una comisión o de una mesa donde se puedan analizar con rigor y sobre todo 
con el tiempo suficiente, los informes que nos han hecho llegar con el fin de detectar si ha 
habido o no dejación de funciones y por lo tanto depurar responsabilidades, y en cuanto a 
los informes tenemos una valoración global de los daños y hemos conocido que el 
Ayuntamiento ha solicitado al gobierno central la inclusión de Alcoy en las zonas afectadas 
por la borrasca Gloria, también se van a acoger a las ayudas que ha publicado la Generalitat 
en el diario oficial, parece que el Alcalde ha mantenido ya contactos y a conseguido un 
compromiso firme para que se desplacen técnicos y realicen una revisión de todos los 
edificios del centro histórico, con carácter inminente, es decir, lo que acaba de comentarnos 
el compañero de Podemos que va a pedir oficialmente, parece que ya está, es decir, se ha 
dado el plazo lógico que había que darse, ahora tendremos que poner el empeño en que 
tanto las ayudas como los técnicos de la Conselleria, lleguen de verdad y que lo hagan de 
forma inminente como se ha acordado, la pregunta es: ¿porqué no se ha hecho antes?, 
¿porqué no se ha pedido ayuda a la Conselleria para que se revisaran los edificios?, creo, 
con toda la precaución que requiere el dar una opinión en temas de este calibre, que lo que 
ha ocurrido se preveía desde hacía tiempo, de hecho la situación vivida no nos parece en 
absoluto excepcional sino un problema ya diagnosticado en el plan estratégico del centro, 
por lo tanto, ya se deberían haber buscado las ayudas necesarias a todas las 
administraciones posibles hace tiempo. Sabemos que se han hecho cosas, que se ha 
trabajado por el centro intentando llevar adelante iniciativas para evitar la degradación, como 
por ejemplo el Plan ARRU, pero sabemos también que esas medidas han resultado 
ineficientes, a la vista está. Y respecto al dispositivo de prevención y emergencias en la red 
de carreteras, han habido quejas por parte de la Federación de Empresarios de l’Alcoià i el 
Comptat, ustedes lo saben, porque la ciudad de Alcoy haya estado varias horas 
incomunicada por la autovía y que incluso algunos supermercados hayan tenido problemas 
de abastecimiento al haber, las autoridades pertinentes, cortado la autovía A-7 en sentido 
Alicante, y han incidido en que conociendo la noticia de que venía una borrasca con tanto 
tiempo, se podía haber habilitado maquinas quitanieves en esas horas punta, que habrían 
eliminado la suave capa de nieve que cubría el conflictivo tramo entre Alcoy e Ibi, y desde 
Ciudadanos tenemos que ser muy críticos e incisivos en cuanto a este problema, porque 
sabemos que se activo el protocolo, lo hemos podido leer en los informes, sabemos que se 
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actuó con varios vehículos y algunos de ellos eran quitanieves, pero no sabemos, 
exactamente, si fue en esa zona, al parecer no, en Alcoy, según los informes, disponemos 
de dos vehículos quitanieves y a la vista está que no han sido suficientes, por eso yo voy a 
volver a exigirles que pongan todo su empeño en solucionar los problemas de los bomberos 
forestales, que es un cuerpo que pertenece a Alcoy y que necesitan ya una ubicación a la 
que puedan llegar con inmediatez y ademas es imprescindible que se les dote, rápidamente, 
de una cuña para que el vehículo auto bomba del que disponen, que cuesta una millonada, 
que vale una millonada, pues pueda funcionar en las nevadas, porque podrían utilizarlo para 
Alcoy y también para la comarca, de esa forma se hubiera podido actuar tanto en la autovía, 
como nos está pidiendo FEDAC, y también en las urbanizaciones del Sargento, del 
Baradello, etc., en donde si que se ha actuado, lo hemos visto en los informes, pero se ha 
actuado con una cuadrilla retirando nieve y hielo a pico y pala, es decir, de una forma mucho 
menos efectiva de lo que hubiera sido si tuvieran o tuviéramos, dispusiéramos de un 
vehículo adaptado para ello, que hubiera sido mucho más rápido. Hablemos también de la 
problemática legal existente, somos conscientes de que los trámites que conlleva la 
declaración de ruina técnica de un edificio y su posterior demolición son muy largos y 
pueden durar años, especialmente si el propietario no tiene ningún interés en demoler el 
edificio o cuesta localizarlo, que es lo que nos comunican que es lo que viene ocurriendo 
durante tiempo, en Alcoy, por nosotros necesitamos que para ello se deben de poner en 
marcha unas medidas necesarias, una máxima diligencia y agilización de los trámites, 
aumentando el personal si es necesario, para evitar o lograr que los tiempos muertos de los 
expedientes administrativos, que es en lo que si podemos incidir, nosotros si podemos 
incidir en ello, pues que esos tiempos muertos sean los mínimos, también proponemos 
aumentar la eficiencia de los controles por parte del ayuntamiento para prevenir situaciones 
como las que se han producido, en ese sinsentido significativo que la ITE más reciente de la 
mayoría de los inmuebles siniestrados se remonta al año 2008, lo que pone en duda, a falta 
de conocer la causa de los desplomes, la efectividad de dichos controles. También 
entendemos que independientemente de los expedientes de declaración de ruina, deberían 
ser complementados con otros instrumentos legales como expropiaciones por falta de 
conservación y rehabilitación de los inmuebles, en los casos en que la ley lo permita y con 
todas las garantías legales, porque ello nos permitiría, en muchos casos, actuar con 
antelación a que los edificios se encuentren en estado de ruina, y desde luego invertir, hace 
falta invertir, hace falta invertir dinero público y también dinero privado, recuerden esos 
partidos que abominan de cualquier iniciativa privada, que las inversiones privadas hicieron 
grande a esta ciudad. Somos conocedores y consta en el plan estratégico del centro, 
redactado en el 2017, que en dicha fecha, más del 22% de los edificios del centro se 
encontraban en mal estado, por lo que consideramos que hay que actuar contra ese 
deterioro con todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance ya sea con ayudas y 
subvenciones para la rehabilitación, expropiaciones por falta de conservación o lo que haga 
falta, pero no se puede esperar a que esos inmuebles degeneren en una situación de ruina 
inminente, hay que anticiparse y eso requiere gastar dinero y gestionar, se necesita una 
partida presupuestaria específica y contundente, para nuestro grupo esto es de importancia 
capital, por eso ya les anunciamos que será una de nuestras enmiendas a los presupuestos 
y que no será negociable. 

Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde, perdó. Primer que res, com no podria ser d’una altra forma, tot el nostre 
respecte i suport a la família de Trini, que va perdre la vida en la solsida del dia 22 i a tots 
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els desallotjats i damnificats de la ciutat. I reiterem, també, la queixa per la falta de 
documentació, que no estiguen en valencià els informes, pensem que no és la primera 
vegada i hauríem de rebre eixa documentació. Quan parlem d’Alcoi, quan parlem del centre 
d’Alcoi, ens vénen al cap imatges, records, espais desapareguts per als més majors, 
problemes, molts problemes per als que viuen i conviuen diàriament i com una zona d’oci, 
de festa, d’escenari teatral per a la gran majoria dels alcoians. Cal recordar que el centre 
d’Alcoi és un dels més grans en extensió del País Valencià i quan parlem del centre d’Alcoi, 
s’engloben o englobaven tres zones, la vila del segle XIII, per situar als regidors i al públic, la 
zona dels solars que hi ha al voltant del nou jutjat; el Raval Vell del segle XIV, la zona que va 
des de l’església de Santa Maria cap avall, carrer Major, placeta del Fossar, Portal de 
Riquer; i el Raval Nou, del segle XVI, que és la zona des de la plaça de l’Ajuntament fins a la 
part de dalt, tres centres d’Alcoi. Al desembre de 1982, ara fa 38 anys, es va catalogar com 
a bé d’interés cultural. Malgrat aquesta protecció, la situació del centre a hores d’ara 
podríem dir que està en l'UCI i amb un pronòstic greu o molt greu. Durant l’època del govern 
socialista de Sanus, des de 1979 fins al 2000, l’objectiu principal de l’Ajuntament va ser 
comprar habitatges per enderrocar-los i acumular solars amb la intenció de crear grans 
solucions urbanístiques que, malauradament, no aplegaren mai. Amb el govern popular de 
Peralta i de Sedano, des del 2000 fins al 2011, la política per al centre va ser l’especulació 
urbanística, amb la venda de la majoria dels solars a empreses com la Rejola, de trist record 
per a esta ciutat, estil depredador que ha patit el nostre territori per a vergonya en especial 
dels valencians, i des del 2011 fins ara, novament amb un govern socialista, el de Toni 
Francés, la política ha estat de perfil baix, voluntat, sí, actuacions, poc o gens efectives, 
vorera de Sant Llorenç, vorera de Mossén Torregrossa, vorera de part del País Valencià, 
rehabilitar una oficina al carrer Sant Francesc, alguns pàrquings, paraules, moltes paraules, 
bones paraules, però no efectives, tres governs a Alcoi, tres solucions, actuacions o 
inaccions que no han funcionat i ens han portat a la situació actual i, si no hi fem res urgent, 
passarem a l'UCI, de l'UCI, a portar una plaqueta al cementiri de Sant Antoni Abat. No és 
qüestió de repartir culpes, no és qüestió de fer un recull d’actuacions fetes i de les que ens 
han venut i mai no s’han fet, sinó d’agafar la realitat i prendre mesures per resoldre els 
problemes d’ara i previndre els problemes que vinguen en el futur. Per a Compromís 
aquesta és una de les feines dels polítics. Governar per guanyar eleccions és efectiu a curt 
termini per a la ciutat, però es demostra que és un greu problema per als alcoians a mitjà i a 
llarg termini i, malauradament, el mitjà termini és hui. Problema com el que s’ha generat, ens 
ha fet veure que el seguiment i control ha tingut deficiències, o no ha funcionat correctament 
i des de Compromís volem analitzar primerament les conseqüències i després caldrà buscar 
els responsables, si és que n’hi ha. El 8 de gener, l’edifici del carrer Sant Gregori núm. 8 rep 
un escrit per mitjà del qual l’Ajuntament ordena que es realitze un informe d’avaluació de 
l’edifici, en 10 dies ha de fer-ho, en un mes el projecte i en dos mesos ha de fer les obres, 
quines obres? Reparar uns badalls a la paret mitgera de la part lateral i darrere de l’edifici, 
pressupost estimat per l’Ajuntament en 55.900 euros, però resulta que aquestes escletxes, 
els badalls, els veïns portaven reclamant-ho a l’Ajuntament des d’allà, per l’abril del 2007, 
quan l’empresa JUANANSER –se’n recorden de JUANANSER, que després eixirà més--, va 
realitzar la demolició de l’edifici adjacent amb caràcter subsidiari de l’Ajuntament, els veïns 
consideraven que la demolició era la causant de les escletxes. Van tornar a insistir en el 
2009, tinc ací la documentació per si la volen vore, 2009 i 2011, mentre que els serveis 
tècnics reiteraven cada vegada que els problemes eren dels veïns. Des del 2011 fins al 2019 
cap missiva, cap novetat, cap inspecció tècnica, cap avís al respecte, fins a la present carta, 
que és la que ha anomenat la regidora Zamorano, on en cap moment s’alerta del perill i es 
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diu que en cas d’incompliment, deu multes mensuals per valor de 5.592 euros. El dia 20 de 
gener, com bé ha dit la regidora, els veïns, bé, perdó, el dia 20 de gener ja ha caigut una 
casa al carrer Major. Els veïns de Sant Gregori núm. 8, com bé ha dit la regidora, estan 
presentant en eixe mateix moment un escrit en què sol·liciten un ajornament dels terminis de 
realitzar els informes i buscar ajudes, atés que no hi ha risc, no hi ha cap informe que ho 
diga, per a la integritat de la casa, no consta en cap lloc, i que l’actual situació de la falta 
d’ajudes públiques afegida a la situació econòmica dels veïns, quatre propietaris únicament, 
els impedeix afrontar unes despeses d’aquesta quantia. Uns dies del temporal Glòria, 
s’havia produït la solsida de part d’un mur de l’edifici del carrer Sant Agustí, 10, que després 
té tràgiques conseqüències. Els veïns continuen entrant, no hi ha cap classe de precinte que 
prohibisca l’accés, ni senyals que alerten del perill. Hi va haver una solsida d’eixa casa per la 
part de darrere, n’hi ha fotos, de fet es tapia el forat perquè no hi puguen entrar. El dia 22 
col·lapsa Sant Agustí, 10; Sant Agustí, 8, amb tràgiques conseqüències. Tot seguit es 
desallotja l’edifici adjacent als col·lapsats, bona tasca per part dels serveis públics i també 
l’edifici de Sant Gregori núm. 8 que està al carrer de dalt i no està afectat per la solsida 
tràgica. Aleshores, si hi havia perill per als veïns del carrer Sant Gregori núm. 8, per què no 
es va comunicar el possible risc en la notificació del dia 8 de gener? O, després de la 
caiguda de l'edifici del carrer Major del dia 20, o després de la caiguda de l’edifici del carrer 
Casablanca del dia 21, per què es desallotja el dia 22? S’ha informat els veïns? Són més 
importants uns informes que ajudar els veïns que encara no han rebut cap informació? Este 
mateix matí hi havia una de les veïnes esperant-me baix a la porta per a confirmar-me que 
no els havien informat encara. Són conscients que mentre estaven desallotjant els veïns, 
estaven produint-se robatoris de les pertinences que estaven evacuant dels pisos i dels 
baixos? Per què no va haver-hi més presència policial per ajudar els veïns? Són conscients 
que ja s’han produït robatoris als habitatges? Com poden permetre que estiga passant? Des 
de quan no s’havien realitzat inspeccions tècniques dels edificis de Sant Gregori 8, Sant 
Agustí 10 i Sant Agustí 8? Per què no les van requerir? Per què davant de les peticions dels 
veïns de recondicionament dels solars que s’utilitzaven per estacionar, se n’ha fet cas 
omís?Són conscients que els vehicles als solars, habilitats per a estacionar, colpegen 
reiteradament les parets, mitjaneres dels edificis, per la falta de protecció i que poden haver 
causat els desperfectes que estaven sol·licitant-los? Són conscients que els edificis amb 
solar habilitats per a estacionar i sense asfaltar generen forces sobre uns edificis centenaris 
amb poca o nul·la cimentació? Per què no han condicionat els solars vostés? I ara parlarem 
d’això, perquè si el solar que fita amb el carrer Sant Gregori núm. 8, registrat a nom de 
JUANANSER, el que havia comentat abans, que va fer la demolició a càrrec de 
l’Ajuntament, té càrregues, entre altres, hipotecàries, de més de 829.000 euros a favor de 
l’Ajuntament d’Alcoi, no s’ha fet ja d’una vegada amb la propietat? No volen fer-se 
responsables d’eixe solar, a què esperen per a cobrar? Deu ser l’Ajuntament el responsable 
d’eixes actuacions. Com és possible que ara estiguen distribuint rls tècnics del departament 
per a obtenir informació en diferents indrets de la ciutat, buscant informació sobre solars, 
l’estat de les cases i si estaven habitades estos dies? No es va realitzar un seguiment de 
forma continuada, no ho sabien o no ho van fer, o van fer públic que sols n’eren 20? Ha 
hagut de passar una tragèdia perquè en realitat s’actualitzara? ¿Per què si en eixa reunió de 
crisi d’emergència, com va informar el regidor Martínez, hi havia 20 edificis que estaven en 
perill, en eixa reunió d’emergència no es va fer alguna actuació? Ha de vindre ara l’Institut 
Valencià de l’Edificació a fer inspeccions? Després de 38 anys, és necessari? Són 
preguntes. He posat com a exemple un edifici i un solar dels que malauradament hi ha molts 
al centre, una problemàtica que viuen molts propietaris, una població envellida i amb pocs 
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recursos que la majoria de vegades no poden fer front a les despeses de rehabilitació ni 
amb les ajudes. I, a més a més, han de suportar els veïns incívics que ocupen, no paguen o 
es desentenen de la comunitat. Eixa és la realitat de la majoria dels edificis que estan fora 
de l’itinerari de les festes, de la cavalcada, del carnestoltes o del modernisme. Tenim un bon 
pati de butaques, però patim una tramoia en estat lamentable. Com deia, des de l’inici de la 
dècada dels 70, hem perdut la vila, tan sols hi ha solars, vuits amb una zona marginal sense 
cap projecte de rehabilitació. Hem perdut el Raval Vell, malgrat la construcció d'habitatges a 
la placeta de les Xiques, convertit per la desídia i la falta de projectes en noves zones 
marginals, i hui 38 anys després estem lluitant per no perdre el Raval Nou. El projecte extra 
de l’època popular per a rehabilitar el centre eren els nous jutjats, amb aquesta intenció es 
dinamitzaria la part baixa del centre. La realitat: problemes d'accessibilitat i estacionament 
per a la gent que allí treballa i els que fan gestions. Si en algun moment hi construïm, com 
hauria de ser, els solars que envolten, es generarà un col·lapse a la zona de difícil solució. 
Ara mateix ho estem patint i, si no es construeix, serà una illa abandonada amb cap 
possibilitat de dinamisme. El projecte estrella actual, l’IVAM-CADA, un gran encert per part 
del govern del Botànic, que ara els alcoians, el govern local, ha de dinamitzar, encara és 
prompte per demanar resultats, però sembla que les expectatives són majors que la realitat 
actual. Potser la venda del paquet cultural, comarcal, potent, que tinga com a punt clau el 
museu, seria més factible i més rendible que vendre l’SMART CITY a FITUR, sobretot amb 
la tramoia que tenim. Ens diran que tenen projecte, és cert, que tenen estrat+egia per a 
reactivar el centre, és cert, com també tenien projecte per a la recuperació del forn morú. El 
mateix regidor d’Urbanisme, Natxo Gómez, regidor del 2011 al 2015, el va presentar als 
veïns i la setmana passada va desaparéixer, pràcticament, per la solsida, sense que s’haja 
invertit un sol euro durant els nou anys. El projecte i l’estudi estan, però dorm dins d’un 
calaix com la majoria de projectes de la tramoia, eixos que no es poden vendre en 
campanya electoral, eixos que no donen tants vots. L’oficina municipal de Sant Francesc, 
que suposadament hauria de ser la finestra única per a agilitzar totes les gestions que 
afecten els veïns i comerciants del centre no funciona com a tal. Ara sembla que es crearà 
un nou ens en el gabinet de crisi interdepartamental per solucionar el centre, i jo em 
pregunte o ens preguntem des de Compromís, on queda la Mesa del Centre? On queda el 
consens i la participació dels veïns, dels comerciants, de la universitat, en la regeneració del 
Centre? Espere que només siga la voluntat d'aconseguir titular i no la intenció d’obviar la veu 
dels més implicats, dels veïns i els comerciants. Les expectatives generades per la publicitat 
del xaletet de la Bandeja, imatge venuda a escala estatal, s’han esvaït amb tot el que ha 
passat. Serà difícil de recuperar. Espere que no tornen a fer un altre xaletet a la Bandeja. A 
banda de les estrelles, Alcoi continua sense projecte, ni missió ni visió, cap on es vol portar 
el Centre. I avise, pot ser que amb aquesta actitud després continuem lluitant per reflotar 
Santa Rosa, l’Eixample o Caramanxel. Esperem que hagen aprés la lliçó. Des de 
Compromís ens alegrem que el Govern Socialista considera el nostre grup tan influent com 
per a ser capaços d’haver mobilitzat la ciutadania a una concentració i en totes les xarxes 
socials. Tot i això, el que verdaderament ens preocupa és que no es considera el veïnat, els 
alcoians, suficientment capacitats per a mobilitzar-se per ells mateixos, sobretot en moments 
difícils i tràgics. Disculpeu si m’allargue una miqueta, havíem parlat que teníem temps, em 
queda no res. Que la ciutadania s’haja molestat és lògic, però no sols la gent del centre, 
recordem que més de 20.000, diuen que en són menys, ho acceptem, que han estat sense 
aigua potable i absolutament desinformades o almenys no com hauria d'estar, al nostre 
criteri. En Compromís no estem darrere, en Compromís sempre estarem al costat del poble i 
no estem darrere. Una de les coses que més es va sentir en la mobilització del passat 
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dilluns, a la qual van faltar, va ser: «No som ciutadans de tercera». I és cert, totes les 
persones mereixen un dol digne, sobretot si la mort ha estat per causes tan terribles; 
accidentals, però terribles. Tornem a recordar que els accidents no poden..., no es poden 
previndre, no es poden previndre i això ho hem dit sempre; però la resposta, sí, i la resposta 
del govern municipal, entenem, que no ha estat encertada. Des de Compromís ho tenim 
clar: tres objectius en la lluita de hui per a recuperar els diferents espais: Més seguretat: no 
es pot permetre que malgrat el que diu el comissari en aquella reunió fatídica: «Alcoy es una 
ciudad con baja delincuencia» o «la inseguridad es subjetiva», es permeta que veïns hagen 
d’abandonar sa casa per la situació d’inseguretat, delinqüència o venda de drogues; per 
exemple, la del carrer Sant Francesc on una senyora va haver d’abandonar sa casa, lloc 
familiar durant 90 anys, perquè la situació era límit, fins i tot perillant la seua integritat davant 
la indiferència de la Policia Nacional i el Banc Popular, ara Santander, propietari dels pisos 
ocupats. Més atractiu: no aconseguirem mai que el Centre siga més atractiu per a viure 
mentre s’haja de conviure amb la inseguretat subjectiva, que deia el comissari, i siga més 
rendible llogar-la per a tres dies que reformar-la per a viure tot l’any. En aquest punt cal una 
implicació ferma de l’Ajuntament per regenerar accions puntuals i urbanístiques que puguen 
afavorir la inversió privada per dinamitzar-la i ajudes, i ajudes municipals, autonòmiques, 
estatals o europees, per facilitar la rehabilitació i els plans urbanístics. I, més serveis: no 
vindran nous veïns al centre. Actualment, viuen menys de 3.000 persones on abans vivien 
més de 30.000. Si no aconseguim dotar el centre de més serveis... El degoteig de comerços 
que tanquen amb la impossibilitat de tornar-los a reobrir per problemes administratius, és 
alarmant. Cal, novament, una aposta ferma per part de l’Ajuntament per a rellançar el 
Centre. I no parle únicament de bars, restaurants o de turisme. En definitiva, i acabe, no dic 
res de nou, són objectius que tots plantegem i que cal treballar en paral·lel. Pot ser en un 
moment de la legislatura passada fou necessitat imperiosa de consens entre tots els actors 
implicats, veïns, comerciants, polítics, forces de seguretat, i es va aconseguir amb la Mesa 
del Centre. Ara, potser, uns anys després del consens, cal la voluntat d’aquest govern de 
gastar, veritablement, eixos 300.000 euros anuals en projectes beneficiosos. I, per finalitzar, 
ens dol moltíssim que el vicepresident Dalmau, de Podemos, al qual, igual que el senyor 
alcalde i altres membres del govern, en les últimes declaracions hagen culpabilitzat els veïns 
de l’estat dels seus edificis. Recordem que parlem d’edificis majoritàriament ocupats per 
persones amb pocs recursos o quasi cap, que l’última cosa que els impedeix tindre l’etiqueta 
de risc d’exclusió social és, precisament, el fet que tenen una casa, i perdre la casa, aquesta 
casa, suposa, precisament, augmentar les llistes de Benestar Social. El Sr. Dalmau està en 
un partit que mobilitza la població per a aturar els desnonaments; però, alhora, es 
culpabilitza de ser pobres i no fer front als problemes estructurals dels seus habitatges. No, 
senyors i senyores, el govern ha de buscar ajudes a València, al govern central, a Europa, 
on calga, per tal de poder rehabilitar i arreglar les cases que així ho necessiten. Gràcies.

Sr. Ruiz:
Gràcies, Sr. Alcalde. Bon dia a tots. En primer lloc, per descomptat, vull també mostrar, en 
nom del grup municipal del Partit Popular, el condol a la família de Trinidad, l'alcoiana que va 
faltar el dimecres de la setmana passada per l’enfonsament d’un edifici durant el temporal. 
Vaja des d’ací el nostre lament i el nostre pesar per la pèrdua d’una veïna, d’una 
conciutadana. Vaig a començar la intervenció amb una frase de l’escriptor francés Antoine 
de Saint-Exupéry: “el hombre se descubre cuando se mide contra un obstáculo”. Comence 
amb aquesta frase perquè resumeix el que hem viscut a Alcoi a conseqüència de la 
borrasca Glòria, ens hem trobat en una situació que ha posat de manifest, és obvi, les 
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carències de la ciutat, però també la insuficient gestió del govern municipal. El temporal ha 
tret a la llum les mancances de la ciutat i també la fragilitat del nostre govern, superat, de 
forma greu, pels esdeveniments. També ens ha mostrat el treball de tècnics, de 
professionals i també de voluntaris que amb el seu esforç van aconseguir minvar els efectes 
del temporal. L’Alcoi que governa, i particularment el Sr. Alcalde, ens presenta com a 
referent de les ciutats intel·ligents, ha quedat aïllat per la Dana, ha deixat sense aigua, 
durant quatre dies, milers i milers d’alcoians i ha vist com s’ensorraven edificis del centre. 
Tot això, precisament, mentre el senyor Alcalde presumia a Madrid, en FITUR, del turisme 
intel·ligent que el carrer Entença li reporta a la ciutat. Quina contradicció més trista! El 
govern afirma que el cas d’Alcoi ha sigut una excepció en les zones d'interior de la 
Comunitat Valenciana. Per què arriba a esta conclusió, Sr. Alcalde? A la ciutat van caure 
290 litres durant el temporal, una quantitat important; a Ontinyent, 422 litres; a Xàtiva, 370; a 
Muro, uns altres 400. Han patit aquests municipis els problemes d’Alcoi? Per què no han 
patit eixos problemes? Eixes són les primeres grans preguntes que ens hem de fer i a partir 
d’eixe punt iniciar una anàlisi exhaustiva del que ha passat i per què ha passat. Comencem 
per les comunicacions, en ple segle XXI l’autovia A-7 va quedar tallada, la ciutat 
incomunicada durant hores, els mateixos empresaris han protestat per aquesta situació, la 
Patronal li ha dit que una ciutat no pot quedar aïllada quan, des de molts dies abans hi ha 
una previsió de temporal de neu. Hi havia mitjans suficients per a evitar aquesta situació? 
Per les conseqüències i pel tancament de carreteres és evident que no. Es va exigir un 
reforç al Ministeri de Foment per a evitar l’aïllament de la ciutat? Si es van exigir i no hi van 
arribar, el govern va tindre tot el nostre suport per a fer una protesta enèrgica, perquè la 
ciutat no pot quedar aïllada. Si no es van exigir eixos reforços, el Sr. Alcalde haurà de donar 
explicacions, les primeres de moltes. El Sr. Alcalde també ha de donar explicacions de la 
incompareixença del seu govern davant els problemes de subministrament d’aigua. Ens han 
explicat les causes de la filtració i insisteixen en el fet que els problemes són fruit del 
temporal, de la situació excepcional a Alcoi. Miren vostés, vaig a resumir-ho en una frase: 
«El pozo de Barxell sufre de problemas históricos de turbidez en episodios de lluvia». Així, 
com ha llegit el Sr. Martínez, comença l'informe d’Aqualia, que posa de manifest que les 
mesures aplicades per corregir aquest problema, han sigut insuficients. Ara anuncien que 
van a reforçar-les. Ara, després de tornar a patir problemes greus? No és una 
irresponsabilitat manifesta no previndre els problemes i actuar només quan les 
conseqüències són ja irreparables? Fruit d’eixa imprevisió, milers i milers d’alcoians van 
quedar sense aigua potable durant quatre dies i eixos ciutadans van patir també un 
desgovern de la ciutat sense precedents, vam quedar desemparats per uns dirigents polítics 
que en eixe moment, especialment s’haurien d’haver mostrat molt pròxims als ciutadans, 
perquè milers i milers de persones no podien beure, perquè milers i milers de persones no 
podien llavar-se ni podien cuinar. I el que és pitjor, molts d’ells ni tan sols ho sabien. Enlloc 
d’extremar la informació, el govern va abandonar la seua responsabilitat i es va parapetar 
darrere de l’empresa Aqualia amb uns comunicats que eren de tot menys clars. Van oferir 
una informació tan térbola com l’aigua que arribava a les cases, van crear un mar de 
confusió i cap membre del govern va eixir a informar com corresponia. Els ciutadans van 
rebre uns comunicats que, miren vostés, amb allò de: «de acuerdo con la autoridad 
competente», sonaven més a un ban de Milans del Bosch que a una administració 
preocupada per la salut dels seus veïns. Insistisc, cap membre del govern va eixir com 
corresponia. Especialment lamentem que el govern no es preocupara de les persones més 
vulnerables, és a dir, persones majors o persones que viuen soles i que no tenen accés a 
les xarxes socials. Tant costava posar cartells en cadascun dels edificis afectats? L’Alcalde 
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diu que es va fer, ho he llegit, però els informes constaten que només es van posar en 
alguns punts, per a informar que l’aigua era ja apta. És una gestió inacceptable. La gent no 
sabia si podia beure o no, els bars no sabien si podien fer cafés, la situació, pensem, 
mereixia un esforç de comunicació, aprofitant al màxim, és clar, l’ampli ventall de mitjans 
informatius del que disposa la ciutat. Però el govern d’Alcoi va optar per desaparéixer, 
durant quatre dies es va amagar darrere dels comunicats d’Aqualia sense donar resposta a 
les necessitats dels 12.810 alcoians que no sabien si podien beure, si podien cuinar o si 
podien llavar-se. A banda de la informació, van ser incapaços de complir l’obligació de 
l’Ajuntament, com a responsable d’oferir una alternativa per a assegurar el subministrament. 
Des del Partit Popular li vam demanar que oferira camions cisterna perquè els veïns 
pogueren tindre aigua potable. Per què no van treballar per garantir el subministrament? Per 
què no van plantejar alternatives si sabien des del dimarts que, com a molt prompte, fins al 
divendres no es podia consumir aigua? Per què van abandonar els ciutadans? Vostés 
sabien des del dimarts a la nit que els resultats de l’anàlisi no estarien fins que passaren 64 
hores, és a dir, fins al divendres, ho sabien i no van fer res, es van despreocupar del que 
suposa per a una família estar quatre dies sense poder consumir aigua, es van 
despreocupar d’informar per tots els mitjans possibles. I, atenció, el que és més greu, van 
comprometre la salut pública dels alcoians. És molt seriós el que estic dient, per això el 
govern ha de respondre a unes preguntes molt concretes. Si l’article 4.1 del Reial Decret 
140/2003, que estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, diu: 
«Los municipios son responsables de asegurar que el agua suministrada a través de 
cualquier red de distribución, cisterna o depósito móvil en su ámbito territorial sea apta para 
el consumo en el punto de entrega al consumidor», per què, aleshores, l’Ajuntament va 
subministrar aigua no apta per al consum? Si l’article 6 del Reial Decret diu: «El agua de 
consumo humano que se pone a disposición del consumidor deberá cumplir con los 
requisitos de calidad señalados en esta disposición», per què l’Ajuntament va posar a 
disposició dels consumidors d’aigua, dels ciutadans, un subministrament que no complia els 
requisits de qualitat? És a dir, com van ser tan irresponsables de mantindre el 
subministrament de l’aigua no apta per al consum? Com van ser capaços de permetre que 
aigua no apta arribara als habitatges de milers i milers d’alcoians? Miren, vaig a llegir l’escrit 
de la Direcció General de Salut Pública, pel qual alça les restriccions de la setmana 
passada: «Se da traslado al ayuntamiento, como responsable de asegurar que el agua 
suministrada sea apta para el consumo en el punto de entrega al consumidor». Eixe escrit 
és del divendres, des del dimarts, l’Ajuntament, estava fent tot el contrari, és a dir, 
subministrar als domicilis aigua no apta, posant en risc la salut pública dels alcoians. Encara 
sort que no ha passat res, però si haguera hagut una contaminació que haguera afectat la 
salut dels nostres veïns, qui n’haguera sigut el responsable? I mentre 12.810 alcoians patien 
aquesta gestió, en una situació, gairebé, tercermundista, l’alcalde estava presumint a FITUR 
del seu carrer intel·ligent. Simplement, patètic! Però no només irresponsable és la gestió del 
govern en la caiguda de cinc edificis al centre, la inspecció tècnica d’edificis és un instrument 
dissenyat amb l’objectiu de garantir un seguiment sobre l'envelliment de les construccions 
per evitar el seu deteriorament i, en cas de situació de ruïna, poder prendre mesures per 
preservar la seguretat dels veïns i dels vianants, ja siga obligant els propietaris o actuant de 
forma subsidiària. La normativa de l’ITE obliga a passar la inspecció als edificis que superen 
els 50 anys i repetir-les cada 5 anys per mantindre eixe seguiment. Les cases de Sant 
Agustí 8 i 10 que van caure la setmana passada van passar l’ITE els anys 2007 i 2008, 
respectivament. Qui estava aleshores en el govern? Haurien d’haver passat una segona 
inspecció en 2012 i 2013, respectivament, però no la van passar. Qui governava? Vostés, i 
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haurien d’haver passat una tercera inspecció els anys 2017 i 2018, però no la van passar. 
Qui governava? Vostés. La casa del carrer Sant Mateu, que va caure la setmana passada, 
va passar l’ITE l’any 2008. Qui governava aleshores? Hauria d’haver passat una segona 
inspecció en 2013? No la va passar. Qui governava? Vostés. Hauria d’haver passat una 
tercera inspecció l’any 2018. No la va passar. Qui governava? Ho saben? Vostés. Ara ens 
anuncien que vindran tècnics de València a revisar els edificis del Centre, després de 9 anys 
de govern? Després de 9 anys de descontrol i d’irresponsabilitat? Sembla que vulguen ara 
recuperar el temps perdut, en dos mesos volen fer el que no han fet en 9 anys. Vostés 
reaccionen només davant de fets consumats que, a més, tenen unes conseqüències 
gravíssimes. Benvinguda, tot siga dit, la correcció de les seues errades, però ací estem per 
a analitzar el que han fet fins ara. Per això els pregue que contesten a les preguntes 
següents: Quants edificis estan complint la normativa de la Inspecció Tècnica d’Edificis? 
Quants edificis que haurien d'haver portat l’informe de forma voluntària i no l’han portat, a 
quants d’ells se’ls ha demanat des de l’Ajuntament? A quants d’ells se’ls ha requerit? Està 
requerint-se des de l’Ajuntament als propietaris? Ens consta que no està fent-se; per tant, 
m’agradaria que el govern em diguera quan es van deixar d’enviar els requeriments als 
propietaris? I li demane, Sr. Alcalde, que diga qui és el responsable polític que ha donat 
l’ordre als funcionaris de no enviar comunicacions als propietaris amb els recordatoris d’eixa 
inspecció. En sembla increïble que en una ciutat amb 3.100 edificis amb més de 50 anys, 
l’Ajuntament no controle si les cases passen o no la inspecció. La ciutat intel·ligent de la qual 
presumeix l’alcalde s’enfronta a la realitat que marca l’informe signat per la regidora 
d’Urbanisme: «Es de suponer, es de suponer, que el ámbito de la zona centro a fecha de 
hoy, todos los edificios del casco histórico habrían pasado el proceso de inspección técnica 
de edificios, al menos, una vez». No podem permetre aquesta falta de control, aquest 
desgovern de la ciutat, aquest nivell de desídia de qui afirma gestionar la ciutat. És 
lamentable constatar la deixadesa de funcions del govern i més quan llegim en premsa que 
el Sr. Alcalde, just quan Alcoi estava en plena crisi: «presentó en FITUR como tiene 
controlada, en cada momento, la principal calle comercial del municipio». Sr. Alcalde, valdria 
la pena que tinguera controlat el centre de la ciutat, abans que el seu carrer intel·ligent. Mire, 
Sr. Alcalde, el més intel·ligent haguera sigut anar-se’n de FITUR en el moment en què 
estaven caent edificis i una part de la població no tenia aigua. El més intel·ligent haguera 
sigut controlar el dipòsit que es contamina, com diuen els informes, cada vegada que plou 
de forma important. El més intel·ligent haguera sigut tindre un bon sistema de seguiment de 
l’estat dels edificis del centre. Senyors del govern, no estem davant d’una situació fortuïta, 
fruit d’un temporal, del qual, evidentment, vostés no tenen la culpa. La neu, el vent i la pluja 
són només els factors que se sumen a greus carències de gestió de la ciutat, tant abans 
com durant la borrasca. Acabem de constatar el descontrol i la desídia sobre l’estat 
edificatori del centre amb unes conseqüències catastròfiques. Hem constatat la 
irresponsabilitat d’un govern que posa en risc la salut pública dels ciutadans en oferir-los 
aigua no apta per al consum, que els abandona sense donar alternatives al subministrament 
i que ni tan sols és capaç d’evitar que la ciutat quede aïllada. Són fets molt greus que des de 
la serenitat exigeixen explicacions. Per això li demane que conteste a les preguntes que li he 
plantejat, especialment les següents: es va exigir un reforç al Ministeri de Foment per evitar 
l’aïllament de la ciutat? Per què el govern va permetre que aigua no apta arribara a la xarxa i 
a les cases d’Alcoi? Per què l’Ajuntament no requereix a tots els propietaris d’edificis de més 
de 50 anys que passen la Inspecció Tècnica d’Edificis? Per què no hi ha control sobre l’estat 
dels edificis del centre? Són interrogants que deixen dubtes molt..., molt preocupants, tan 
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preocupants com comprovar que el govern ha fet aigües davant una situació que ha 
evidenciat la seua extrema fragilitat.

Sr. Jordi Martínez:
Bon dia de nou. En primer lloc, volem sumar-nos, per descomptat, el Govern i tot el Grup 
Socialista a les condolences a la família de la persona que va perdre la vida la setmana 
passada. I, en segon lloc, i abans d’entrar en el debat pròpiament dit d’este primer punt, a mi 
m’agradaria fer un reconeixement als funcionaris i als treballadors públics d’este Ajuntament, 
que han estat al peu del canó en estos dies i m’agradaria agrair al Departament 
d'Urbanisme, al Departament d’Arquitectura, al Ddepartament de Protecció Civil, al 
Departament de Medi Ambient, al Departament de Policia, al Departament d’Obres i Serveis 
i a tots els serveis públics amb treballadors que no són de la casa, tot l’esforç que han fet 
durant estos dies. Quan algú qüestiona el treball d’algun funcionari de la casa o d’este 
personal, emetent opinions tècniques com hem sentit ací sense fonaments, sobre centres 
històrics, sobre cases, sobre quines cases tenien declaracions de ruïna i quines no, jo crec 
que es falta al respecte a estos funcionaris de la casa, que són al final els que decideixen 
tècnicament el que s’ha de fer en cada..., en cada moment. Jo, sentir la veu del Sr. Ivorra en 
un vídeo demagògic i trist, parlant i qüestionant el treball dels funcionaris de la casa, quines 
cases havien sigut, quines sí i quines no, em pareix de molt mal gust. Però tampoc no estem 
acostumats amb vostés a una altra cosa últimament. Algú de vostés creu que a nosaltres la 
mort d’esta dona no ens afecta? O creuen vostés que el fet que caiguen cases a nosaltres 
no ens preocupa? Sembla que ací..., pareix que estiguem nosaltres en una altra realitat. Ací 
estem, com deia: «al peu del canó» i hem estat en esta situació des del primer minut, no des 
del primer minut, sinó des d’abans del primer minut. I jo vinc ací a defensar el treball 
municipal i vinc ací a defensar també la informació, perquè vostés sempre s’acullen al 
mateix, vostés sempre s’acullen a la falta d’informació perquè és una cosa que no és 
tangible. Ací hi ha diversos conceptes com són la participació, la informació, que mai no 
estan taxats i que mai no sabem i sempre critiquem que ha faltat la informació. Hem explicat 
per què es va donar la informació sobre el subministrament d’aigua perquè la Direcció 
General sempre adverteix que no han de ser contradictòries ni excessives. Es va dir en el 
primer minut que l’aigua no era potable per al consum, per a la neteja i per a cuinar. Vostés 
haurien volgut estar sense aigua en el bany? Jo, no. Vostés haurien estat sense aigua en les 
seues llavadores, rentadores? Jo, no. Vostés saben que ho hem explicat abans, però n’han 
fet cas omís, que s’havia de purgar tota la xarxa abans de tornar a servir l’aigua. Vostés 
saben que..., abans de les 24 hores, en els primers moments, ja sabien que la terbolesa 
s’havia eliminat i no es va explicar el mateix concepte que en el 2016, perquè si s’haguera 
aplicat la mateixa directiva que en el 2016, a les 4 de la matinada havien tingut, a les 4 no, a 
les 10 de la matinada, havien tingut la xarxa en marxa. Però la Direcció General amb uns 
altres criteris diferents dels del 2016 ens va impedir l’aigua apta per al consum, així és. 
Miren, hem viscut una situació extraordinària i jo crec que és l’episodi de pluges, juntament 
amb el del 2017, més important dels últims temps. Ací..., vostés han vist..., els que diuen 
que van tallar l’autovia, vostés han vist l’A-7 inundada i passant vehicles? Si haguera hagut 
cap accident, ací què hagueren dit ara? Hagueren dit alguna cosa? S’hagueren lamentat 
d’una altra mort? Miren, moltes ciutats han quedat bloquejades. L’altre dia es parlava, crec 
que era a Xixona, havien caigut dos edificis, ahir mateix, (....) ho feien com nosaltres, 
caigudes d’edificis, talls d’aigua, situacions extraordinàries, perquè fa molt de temps que hi 
ha gent que no ho reconeixia, com el Sr. Rajoy, que el canvi climàtic ja està ací, ja està ací, 
ja el tenim ací, i açò serà, si no anual, cada cert temps. Parlen vostés de la falta de 
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coordinació municipal. Falta de coordinació municipal? Fins i tot la Sra. Obiol fa una broma 
per si eixíem guapos o lletjos. Que vaja vosté..., que és tan..., de no intentar ofendre a ningú, 
va parlant de si eixíem guapos o lletjos, és un comentari prou desafortunat. No?, no?, no?, 
no?, sí que ho ha dit, sí que ho ha dit. Vosté ha dit: «no sabia..., eixíeu prou guapets en la 
foto». Sí, sí, sí, quina gràcia ha tingut amb eixe comentari! Doncs mire, des de dies anteriors 
als fets, hi havia una coordinació municipal, com ha explicat el Sr. Silvestre, però vostés,  
crec que ho han llegit, però els és igual, a vostés els fa igual. Per una possible nevada que 
es va produir i que vostés ara estan parlant de l’autovia A-7, encara no saben les 
competències de cadascú, vostés no les saben? Però és que no els interessa mai. Miren, 
nosaltres estem sota un paraigua que es diu Ministeri de Foment, i es diu Ministeri de 
Foment el que pren les decisions que considera que ha de prendre, i este Ajuntament i esta 
Policia Local depén del tinent de la Guàrdia Civil, que està al càrrec d’esta delegació i, si no 
ho saben, s’ho ensenyen, que ja està bé de fer sempre les mateixes qüestions. Si no saben 
qui mana en els operatius, s’ho ensenyen, Sr. Ruiz. Quan vaja a un incendi, si algun dia 
és..., que espere que no siga mai alcalde d’este poble, sabrà que l’element que mana un 
incendi no és l’alcalde d’Alcoi, no és el conseller d’Infraestructures, no és ningú, és el cap de 
bombers, ensenye-s’ho, ensenye-s’ho, vaja ensenyant-se el que és ser competent en un 
ajuntament. A vostés els ha tocat examinar el treball de..., però nosaltres, com a Grup 
Socialista i com a Govern, va a tocar-nos, també, examinar la seua tasca estos dies, perquè, 
clar, jo voldria, en alguns casos, agrair... Sr. Abad, vostés i jo no coincidirem crec que mai 
políticament en res, però vull agrair-li que va ser la primera persona que es va presentar en 
l’Alcaldia d’este poble a oferir-se pel que poguera fer, i hi va estar el primer moment del 
primer matí, i li ho vull agrair des d’ací. No coincidisc políticament amb vosté, però li ho vull 
agrair públicament. I a la Sra. García, tres quarts del mateix, perquè van ser les dues  
úniques persones que van entrar en el despatx d’Alcaldia a preocupar-se per l’estat de les 
qüestions i a posar-se a disposició del govern en allò que pogueren fer. Cap altre membre 
de l’oposició va pensar baixar a parlar..., és que no baixen mai, no baixen mai. Que 
sàpiguen vostés que no hi baixen mai, sempre pugem nosaltres, ells no baixen quasi mai. 
Per tant, vull agrair-los a estos dos grups el seu treball. Sr. Santiago, a vosté també he 
d'agrair-li..., vostés van fer el que havien de fer, posar-se a disposició del govern, però des 
de la seua responsabilitat, coneixent les conselleries i parlant amb les conselleries perquè 
estigueren al costat d’este poble des del minut número 1, i li ho he d'agrair públicament, això 
és governar, això és governar, i vostés van estar ací, han menejat els seus instruments i els 
ho vull agrair públicament. Sra. Obiol, a part dels seus acudits, que crec que tenen poca 
gràcia. Vosté diu que empatitza amb nosaltres? Vosté ha fet seua la paraula «carronyera». 
Ningú..., la Sra. García, no, no, quan jo dic «carronyera» no parlava d’ella, vosté mateix s’ha 
fet, s’ha identificat amb eixa definició. Mire, aprenguen de Podem, aprenguen un poc de 
Podem, un poquet, a vostés que els agrada tant la pedagogia, aprenguen un poquet de 
Podem. La ciutadania empoderada jo crec que valora més la intervenció que ha tingut 
Podem en estos dies que la crítica que fan vostés des d’eixa tribuna que tenen vostés per 
damunt de l’aigua, eixa que tenen vostés per damunt de l’oli, des d'eixa tribuna crec que la 
gent valora més l’actitud de Podem que l’actitud de Guanyar, però ja fa molt de temps, eh!, 
però ja fa molt de temps. Ací, vosté ho arregla tot igual, ací ho arregla vosté a les seues 
xarxes, és clar, com que l’aigua no és municipal s’ha filtrat, i..., com si l’aigua sabera si el 
servei és municipal o està privatitzat. És clar, la terbolesa, ah!, és que és municipal, 
aleshores ja no faig... Vostés no han estés encara el tema de Barxell, i mire que tenen gent 
que en sap en el seu grup, eh!, mire que tenen gent... Encara està el Sr. Ruiz parlant del 
dipòsit de l’aqüífer, que és el dipòsit el que es neteja, el que es neteja és el dipòsit, no 
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l’aqüífer, l’aqüífer no es pot netejar, que ho han malentés, que es..., que es..., que es filtra 
per dalt. Jo a vosté no li he dit com ha de parlar, vosté escolte i jo ja parlaré amb el to que  
crega que he de parlar. I esta primera representant del trio de les Açores d’Alcoi, que és 
Guanyar, Compromís i PP, ja ens ha explicat quina és la solució a la municipalització perquè 
no hi haja més terbolesa, mai més, ni cap problema de salut, és clar. L’aigua ho sap i l’aigua 
sap que és municipal i aleshores no passa res. Quins arguments més pobres. També volia 
dir-li, perquè ha fet una sèrie de qüestions: vosté coneix el tema de la legalitat? Vosté que 
diria si ací nosaltres desallotjarem gent sense un informe tècnic o tombarem una casa sense 
un informe tècnic i diguérem que açò està en ruïna sense un informe tècnic? Vosté vindria 
ací al plenari a dir «irresponsables», vostés són uns irresponsables, sense informes tècnics, 
preventivament. No, no, ací l’Administració ha de garantir la garantia jurídica de les persones 
que viuen en este poble, i vaig a dir-li una cosa, i està ací o estava..., està ací la Sra. Gadea. 
Jo em vaig referir a la candidatura del secretari general de Toni Francés perquè m’ho van 
preguntar en un programa, al qual vosté d’ací a uns dies anirà, espere que no li coincidisca 
res, perquè com diguen una cosa que a vosté no li agrade i coincidisca en el temps amb 
alguna desgràcia, doncs potser se l’ha de tragar, però a mi em va preguntar la Sra. Gadea el 
que jo pensava en este sentit. Segon membre del trio de les Açores, el senyor de 
Compromís, quina papereta, de banderillers del PP, eh!, anar-se’n juntets els dos amb el 
cotxe, amb el BMW, als dipòsits dels Llençols, al dipòsit de Batoi, eh!, tots juntets, que bé!, 
votants de Compromís, els dos juntets, el PP i el Sr. Màrius Ivorra, estan, viuen una lluna de 
mel, no s’ho poden vostés ni imaginar, viuen una lluna de mel, estan més contents, estant al 
costat del PP, perquè estan enfront de nosaltres. Vosté ens ha donat ací una classe tècnica 
als arquitectes i als tècnics municipals dels quals hi ha algú que estic veient-li les llàgrimes 
als ulls, perquè vosté sap molt més que ells. Què ha fet durant este temps? Per què no ha 
vingut a dir-ho? Per què no ha vingut a dir-ho? Mire, saben..., saben quin exemple podien 
agafar els membres de Compromís, i el Sr. Blay i la Sra. Climent veuran açò i diran: «mare 
meua». L’edifici que hi ha enfront del Museu de Bombers, vostés el coneixen? Eixe edifici 
«cotxambrós», eixe edifici «cotxambrós» que tots pregunten per què està això allí. Miren, 
pregunten-li-ho al Sr. Blay, que li ho pregunten al Sr. Blay per què està allí eixe edifici, i 
moltes actuacions va fer en eixe edifici el Sr. Blay o per a tombar-lo o per a rehabilitar-lo, i 
moltes han fet ells, durant el temps que van governar, cosa que se’ls oblida! Però estes 
persones de Guanyar, estes persones de Podem i aquelles persones de Compromís, estos 
dels 9 anys, 4 van estar amb en nosaltres, i quines accions van fer en l'àmbit d'habitatge? 
Quines? Quina rehabilitació van fer al Centre històric? Quines? Vostés en coneixen alguna 
dels quatre anys que van estar els companys de la Sra. Obiol i , el Sr. González? Vostès 
saben quines es van fer? Cap. Ens diuen que nosaltres cap, però és que ells van estar 
quatre anys amb nosaltres. I, per acabar, el Partit Popular, ací sí, des de les mentides que 
van traslladant per les seues xarxes, 20.000 persones sense aigua, 11.750, sí, que són 
moltes i que és molt greu, però no podem exagerar en estes qüestions. Però a vostés els és 
igual, vosté el que volia és un rèdit polític. I vosté està preguntant-me per què es va tallar 
l’autovia..., que la van tallar, li ho acabe d’explicar, no es poden previndre..., «estava 
l’alcalde en FITUR». Sí, és que si no se’n recorda vosté, si no se’n recorda vosté, l’alcalde 
tenia un compromís en FITUR i les qüestions han vingut sobrevingudes, queien les cases 
després d’estar allí, i en el mateix moment en què se’n va assabentar, quan va acabar eixos 
actes, l'endemà al matí estava ací, i tenia eixe dia següent més visites per fer i va estar ací, i 
va estar ací. Però a vosté no li agrada, però ací treballem en equip, i eixe dia el vam patir 
com a govern, junts. Vosté parla de si era aigua o no era aigua de consum..., li ho he dit 
abans, vosté preferia no tindre aigua en casa? O vosté sabia que els consumidors no 
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anaven a consumir-la perquè estaven avisats i tota la informació en les cases i en les 
xarxes? Mire, hi deu haver persones que no baixaran al carrer, no veuran el paper i hi deu 
haver persones que no tenen xarxes socials i hi deu haver persones que no senten la ràdio, 
però esperem que la casuística siga la menor possible, i tinga en compte una cosa, tinga en 
compte una cosa: la Direcció General de Salut Pública d’esta Conselleria i aquell senyor 
d’allà i estos senyors d’ací, ens va dir, ho sabíem nosaltres positivament, que no havien eixit 
els cultius a primera hora, però això fins a les 48 hores no es podia corroborar. Si hagueren 
tingut el mínim indici, s’hagueren pres decisions oportunes per part de l’organisme 
competent, la Conselleria de Sanitat. Perquè vosté diu: «no, vostés, no, no, no». Llija bé la 
llei, ací els que han de garantir..., perquè nosaltres o altres pobles podrien no tindre ni 
Regidoria de Sanitat, ni haurien de tindre el servei, i vosté creu que això pot ser competència 
o no d’un ajuntament? Ací la competència de sanitat la té la Conselleria, i ja ha vist què ha 
sigut el que ha dit la directora de l’Àrea que ha felicitat l’Ajuntament. I, per acabar, vosté ha 
citat un autor en la seua intervenció. Vaig a llegir jo també un xicotet espai: «La oposición a 
derecha e izquierda del aspecto socialista, ha apostado por una estrategia cortoplacista, 
cortoplacista, en la que la zancadilla fácil al gobierno prima sobre el complejo compromiso 
de contribuir al desarrollo de la ciudad. Es una lástima que los grupos no incidan más a 
menudo en propuestas como la que hizo posible la creación de la policía de barrio. Mal 
camino emprende la oposición cuando el planteamiento mas sonado de Guanyar ha sido 
cuestionar que la Virgen de los Lirios pase una noche en el ayuntamiento. Compromís, a la 
espera de que Julia Company», sap qui és?, «se atreva a desafiar la memoria de los 
alcoyanos, se ha convertido en un mero altavoz de las consellerias que gestionan en 
Valencia, que gestionan solo en Valencia, y el Partido Popular ni está ni se le espera, se le 
agotaron las pilas en cuanto acabó por decidir el plan estratégico que constituyó su 
programa electoral», saben qui va fer açò? Imaginen-s’ho!

Sr. Abad:
Gracias Sr. Martínez por sus palabras y me sumo a valorar positivamente el trabajo de los 
técnicos y personal de servicios y demás, que su compromiso ha sido muy positivo. Y 
después de las primeras intervenciones, algunas positivas y otras un poco más 
desafortunadas , llegamos a una conclusión, que hay que mejorar la gestión, por supuesto,  
poco a poco vamos perdiendo el patrimonio de la ciudad, no se le da tanta importancia como 
a las casas modernistas u otros edificios de la ciudad, y la solución no es derribarlo todo. Si 
se pierden los edificios, lo que se pierde es el paisaje urbano único y especial que se ha 
formado en Alcoy desde finales del siglo XVII. Es difícil recuperar lo que queda del centro 
histórico, pero es una tarea necesaria sino queremos quedarnos con una casco antiguo 
formado únicamente por las calles San Nicolás y San Lorenzo. Todos estamos por la labor 
positiva de recuperar Alcoy y volverle a dar su importancia, hay que intentarlo, insisto, que 
he venido a sumar, a facilitar el trabajo, a apoyar las buenas iniciativas para Alcoy, sean de 
quien sean, para criticar están los de siempre, los que actúan con mala fe, manipulando la 
opinión publica para conseguir votos. Gracias. 

Sra. Obiol:
Bon dia de nou. Bé, per a ser l’oposició els carronyers, el Sr. Martínez ha caigut sobre 
nosaltres com els voltors del Canyet i em sap greu no ser tan divertida com vosté ni tindre 
eixa gràcia i, aleshores, que la meua..., la meua intervenció no li haja fet tanta gràcia. Vosté 
que ha dit «trio de les Açores», ha parlat de «lluna de mel» i ha parlat de «banderillers», 
supose que amb el sentit de..., que són també comentaris totalment desafortunats, 
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segurament com el nostre, ha vist el meu i s’ha manifestat. Jo sí que..., al contrari que ha 
manifestat la Sra. Garcia, jo estic molt contenta d’haver fet un plenari, perquè les comissions 
són privades i, aleshores, totes aquestes persones que estan hui ací, amb els seus micros, 
la seua..., i ens poden prestar atenció, no poden assistir a aquestes comissions i no poden 
vore les respostes que donen a preguntes que no han contestat i ara en parlaré d’això. Per 
tant, nosaltres estem molt satisfets que hàgem aconseguit l’oposició, amb el beneplàcit i 
l’acord del govern, aquest plenari extraordinari. És cert que vostés, com a Partit Socialista, 
pugen als nostres despatxos, però només quan necessiten aprovar alguna cosa, almenys al 
nostre, almenys al nostre, mai no ens busquen per a preguntar-nos l’opinió sobre algun fet, 
mai, i aleshores, nosaltres no teníem cap problema a ajudar-los, no sé en quin sentit, si 
hagueren tingut cap problema. Perquè, a més a més, tenen els nostres telèfons, compartim 
grups, i ens podem avisar perfectament. Nosaltres, el Sr. Martínez parlava de fets, que 
parlem sempre de fets intangibles, però jo us he fet preguntes tangibles, us he preguntat per 
les accions, les ITE, quants edificis, per dates d’inspecció. Per tant, jo crec que són 
informacions suficientment objectives que vosté, Sr. Martínez, encara no ha aportat, i 
espere, de segur, que en la segona intervenció aportarà. I, res més, simplement, bé, 
nosaltres també ens afegim a felicitar els funcionaris, però també és cert que és la nostra, és 
la nostra obligació..., vull dir, és fer la feina. Veus, sóc molt favorable de felicitar, però hem 
de tindre en compte que la feina s’ha de fer i que s’ha de fer bé, i que nosaltres no hem 
apel·lat en cap moment, en cap moment que no ho feren bé, sinó que sempre, sempre, 
estem parlant de voluntat política, de decisions polítiques, no de decisions tècniques. Si 
volen manipular, en comissions informatives ho poden fer, però ací hi ha gent per a jutjar-
los. Si volen manipular, caldria, caldria tindre en compte que mai no hem parlat de qüestions 
tècniques, perquè, de fet, no us estem preguntant per qüestions tècniques, sinó de 
qüestions polítiques.

Sr. Santiago:
Gràcies, de nou. Rehabilitació, rehabilitació i rehabilitació del Centre. Col·laboració, 
col·laboració i col·laboració entre diferents administracions, ajudes, ajudes i ajudes. Jo crec 
que eixe és el missatge que hem de llançar i és com a obligació, com a components del 
Botànic, poder oferir a la ciutadania. És cert que portem molts anys de..., com he dit al 
principi, portem molts anys d’un abandó del Centre de la ciutat, però des del Botànic II, del 
qual formen part Unides-Podem-Compromís, encara que a vegades no ho semble, i el 
PSOE, tenim un repte urgent per a revertir aquesta situació i s’ha parlat del vicepresident  
Rubén Martínez Dalmau, que acaba de fer un tuit en el qual diu: «Cal evitar situacions com 
les viscudes a Alcoi, aquests dies durant el temporal Glòria». Per això, és imprescindible la 
col·laboració dels propietaris dels edificis als quals ajudem des de la Generalitat per a 
detectar les deficiències als seus immobles, per tal que el reparen, revisió dels edificis de 
més de 50 anys del centre d’Alcoi, les inspeccions a càrrec, com he dit abans, de l’IVE, que 
començaran imminentment i els resultats de les quals s’enviaran als propietaris perquè 
reparen les deficiències i es puguen evitar situacions tan lamentables com les que hem 
passat en els últims..., en els últims dies. Per tant, ho he dit en la primera intervenció, a 
Podem ens preocupa i ens ocupa la gestió del temporal, hem intentat i continuarem intentant 
ser un instrument útil, responsable i que siga rigorós, per a poder donar facilitats i solucions 
a la situació viscuda. Ho hem dit al principi també, revisió, importantíssim, fer una revisió 
dels diferents edificis, que es faça una investigació del que ha pogut fallar, que es faça un 
seguiment i un assessorament. Per això, calen més recursos als diferents departaments 
perquè es puga fer un assessorament als propietaris respecte de les ITE, i que es modifique 
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l'ordenança o s’actualitze l'ordenança municipal, simplement això. Nosaltres també agraïm 
les paraules d’agraïment del portaveu del Partit Socialista, del govern municipal, perquè 
sempre estarem a disposició de poder oferir la nostra ajuda per a millorar la nostra ciutat, 
per damunt dels interessos partidistes o dels diferents interessos que puga..., que puga 
haver-hi. Gràcies.

Sra. Rosa García:
Si, muchas gracias. Bueno, decirle a la compañera Sandra que, efectivamente, el pleno es 
una herramienta de la que disponemos, por el cual pues podemos expresarnos sobretodo 
políticamente y dejar claras nuestras intenciones o nuestras aportaciones y que pueden ser 
públicas, sobretodo, en este caso para la prensa, lo cual hace que sea una herramienta muy 
útil y necesaria para que llegue, pero si es verdad que es un formato que no nos permite 
preguntar y ser respondidos, técnicamente, cuando haga falta, o trabajar de una manera, yo 
pienso que eficiente, en la problemática que tenemos, sino simplemente expresar un poco la 
voluntad o nuestras dudas o criticar, en fin, es para todo eso, por eso nosotros hacíamos 
esa propuesta. Tampoco coincidimos plenamente cuando hemos hablado en ambas, todos 
los grupos lo hemos hecho, acerca de como solucionar los casos en los que los propietarios 
de los edificios no derruyan la propiedad, pero si coincidimos, yo creo que en eso también 
todos los grupos en que hay que derruirlos de forma controlada y no esperar a que la suerte 
haga que no se caigan. No, no voy a repetir cual ha sido las propuestas que el grupo 
Ciudadanos hacía para poder paliar o reparar en la medida de lo posible todo lo que ha 
sucedido, porque van a quedar además reflejadas en el acta de este pleno extraordinario y 
además vamos a trasladar también al gobierno local para que estudie su viabilidad. Si me 
gustaría decir, atendiendo a algunas de las palabras que ha dicho el Sr. Martínez, que 
obviamente, como dice el cambio climático está aquí, esto va a suceder muy a menudo, por 
desgracia, y si se pueden achacar responsabilidades a organismos superiores al 
ayuntamiento de la ciudad, creo que habrá que plantearlo, porque hay una cosa clara y es 
que lo sucedido en la ciudad no ha sido proporcional a los litros de agua caídos, como bien 
sabemos, en comparativa con otras ciudades, por eso queremos apelar, desde Ciudadanos, 
al sentido común de todos los grupos para que nos pongamos de acuerdo en intentar que lo 
sucedido nunca vuelva a suceder y para ello, ya lo hemos comentado anteriormente, 
solicitamos una mesa, una comisión, el formato que haga falta, el formato que se estudie y 
se vea que es la forma más viable para poder trabajar y para poder depurar la 
responsabilidades de lo sucedido. Muchas gracias.

Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. Bé, esperàvem alguna resposta tècnica, esperem que en l'última 
intervenció ens la puga fer de les preguntes que li han fet. Però vostés, en comptes de 
respondre, han analitzat el problema i han buscat l’acudit fàcil. Entenem «trio de les Açores» 
com a «muletilla». Ens sembla..., és perfecte, el que vosté vulga. Però al cap i a la fi el que 
ha fet és desviar una mica la tensió del que..., de les seues responsabilitats o d’allò que  
almenys es podria fer. Però no passa res, els ho acceptem, és la seua intervenció. Esperem 
que ara en l'última intervenció ens puga donar almenys alguna de les qüestions que li hem 
plantejat: per què no es va evacuar primerament el carrer Sant Gregori. Algunes qüestions 
que sí que afecten els veïns, que els afecten, que ens han traslladat i que ens agradaria que 
ens pogueren resoldre. Respecte de quins precedents..., dels precedents, sí que hi ha hagut 
precedents: l’any 86 van caure 680 litres en 48 hores, 680 litres l’any 1986, no, no, no, no, 
en 48 hores, any 86, estem dient que n’hi ha, que hi ha precedents, hi ha precedents. Però 
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tinguem-ho clar, a vore, està clar que açò està avançant i cada vegada hi ha més..., però 
quins precedents hi ha i hem de prendre les mesures. El que estem reclamant són eixes 
mesures, consensuar eixes mesures, que es prenguen accions, això és el que s'ha de fer. 
És cert que els tècnics, els tècnics han fet una grandíssima tasca, és la seua obligació, és la 
seua feina, i per a això estan i, òbviament, ens felicitem de la feina, perquè si no l’hagueren 
feta, haguérem tingut conseqüències possiblement pitjors. Però ho torne a reiterar, si sabien 
pel seu comunicat que hi havia 20 edificis amb problemes, que podien caure i que 
estaven..., per què no es van prendre mesures en eixe gabinet de crisi? Inicialment, per què 
no es van prendre mesures? Per què no es va bloquejar? Per què no es van posar tanques? 
Per què no es van avisar eixes persones? Perquè no ens consta que s’avisara a ningú. 
Concretament, en el del carrer Sant Gregori núm. 8, que va ser evacuat, en cap moment 
se’ls havia avisat, eixes persones estan vivint allí, eixes persones estaven treballant allí, per 
què no se’ls va avisar si hi havia una situació d’emergència? Ens hauria agradat que ens 
hagueren explicat eixa situació, perquè entenem que és important, entenem que... Pot ser 
que hi haja hagut una errada, un error i, aleshores, com millorar-ho. Si la qüestió és com 
millorar-ho.

Sr. Ruiz:
Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Crec que els fets que ha patit la ciutat d’Alcoi són suficientment 
greus per a exigir un altre to al portaveu del govern. Sr. Martínez, vosté el debat no el té 
massa clar, vosté només sap insultar i desqualificar i, a més, eludir responsabilitats. Ha 
culpat l’oposició, a la Direcció General de Salut Pública perquè havia dit el que s'havia de fer 
en açò, al Ministeri de Foment, als informes tècnics, als periodistes, al Sr. Blanc. Jo espere 
que el Sr. Alcalde, en el seu torn de tancament de debat, i si l’aprofita, puga esmenar eixa 
actitud del portaveu del seu govern, perquè jo no he sentit dues paraules, són simples: 
perdó i autocrítica. Ací l’únic que han fet ha sigut vanagloriar-se de tot allò que ha fet el 
govern, que ha sigut molt deficient, tal com he enumerat en l’anterior exposició. Ha parlat el 
Sr. Martínez de canvi climàtic. Efectivament, és indiscutible, tant com que este govern 
necessita un altre canvi, el canvi d’actitud, el canvi d’actitud. Hem constatat, insistisc, 
descontrol i la desídia sobre l’estat edificatiu del Centre amb conseqüències catastròfiques. 
Hem constatat la irresponsabilitat d’un govern que posa en risc la salut pública dels 
ciutadans en oferir-los aigua no apta per al consum, responsabilitat de l’Ajuntament, que els 
abandona sense donar alternatives al subministrament i que no va ser capaç d’evitar que la 
ciutat quedara aïllada. Per això el que demanem és que en lloc de fer acudits, de fer gràcies, 
és que conteste les preguntes que li hem fet: es va exigir un reforç al Ministeri de Foment 
per a evitar l’aïllament de la ciutat? Per què el govern va permetre que aigua no apta 
arribara a la xarxa i a les cases d’Alcoi? Per què no va oferir alternatives al 
subministrament? Per què no es van aplicar els canals de comunicació? Per què 
l’Ajuntament no requereix a tots els propietaris d’edificis de més de 50 anys que passen la 
Inspecció Tècnica d’Edificis? Per què no hi ha control sobre l’estat dels edificis del Centre? 
Això és el que vull que em conteste, eixa és la resposta que està esperant la ciutadania del 
portaveu del govern municipal d’Alcoi o de qui ha d’administrar la ciutat d’Alcoi.

Sr. Jordi Martínez:
Eh!, a vore, ací tenim, últimament, el costum en la societat, eh!, i no en este..., en el cas en 
concret d’Alcoi, que els governs sempre tenen la culpa de tot, de tot. Jo crec que en este 
cas, a mi m’agradaria..., tenim les nostres responsabilitats, moltes coses hagueren pogut 
millorar-se, per descomptat que sí. Però en totes les crisis han passat estes qüestions, però 
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totes. El que passa és que ací hi ha una gent que es posa darrere de determinades postures 
i de determinades banderes, perquè a mi em fa molta gràcia dir: «Hay que ayudar a los 
propietarios» A quins? Perquè en este Ajuntament, en este Ajuntament, quan ací una 
persona ve amb un problema, se’n va a Serveis Socials i ací no es queda a dormir fora de 
sa casa, ací no dorm ningú al carrer involuntàriament, ací ningú no dorm al carrer 
involuntàriament. Ací, si ve una senyora o un senyor de 80 anys que l’únic patrimoni que 
tinga és el seu pis, que deu estar valorat en quatre perres i necessita passar l’ITE, que 
vinga, ací no ha vingut ningú amb eixes circumstàncies. Ara, ara, quan hi ha pisets per a 
festes, que bonic, eh!, les festes, eh!, em deixe els vestits allí, tanque d’abril a abril i després 
he de pagar-li jo i tots els alcoians l’ITE, li hem de pagar l’ITE. No, no, no, no, ací cadascú ha 
de saber les responsabilitats que té, nosaltres les nostres, els propietaris les que tenen, les 
empreses constructores que tenen els solars abandonats, les seues. I, mire, vaig a 
ensenyar-li diverses qüestions que jo crec que ací hem d'anar fent. S’ha parlat ja d’eixa 
revisió urgent que farà la Conselleria d'Habitatge, que jo crec que en qüestió d’un mes 
tindrem resolta, en quin estat estan tots els habitatges del Centre, tots els habitatges del 
Centre, i les que siguen urgents aniran un col·lectiu d’experts a decidir si es fan, si s’han 
d’enderrocar o no, anem a fer un pla sobre els solars de la ciutat perquè ací hi ha molts 
solars, i ací hi ha molts propietaris constructors de solars que tenen els solars abandonats. 
Van passar una època molt dura de crisi en la qual era imperdonable dir-li a algun 
constructor que intentara arreglar això; però ara ja, hui en dia, ara ja no podem parar I 
anirem, també, darrere dels propietaris que tenen l’obligació de passar l’ITE. Ahir va estar 
ací l’Institut Valencià d’Edificació i va aclarir, perfectament, de qui és la responsabilitat de 
passar les ITE, i els recorde una cosa a tots els que estan ací: l’ITE de què estem parlant 
ací, perquè tots ho entenguem, la Conselleria l’està fent des del 2017, 2017. Eixes abans no 
es feien, si jo no m’equivoque. En tot el País Valencià hi ha 15 ciutats, entre elles Alcoi, que 
passen l’ITE; les altres, fins als 400 pobles o 600 pobles que hi ha a la Comunitat 
Valenciana, no tenen ni una ITE passada, no la tenen, no tenen ni una ITE. Les 15 
poblacions que ens van ensenyar ahir, que passem la ITE, són 15 poblacions, no n’hi ha cap 
altra. O siga, que Alcoi ha sigut pioner en eixe sentit i continuem en eixos treballs, però 
també anem a defensar els interessos jurídics de l’Ajuntament i els interessos judicials, 
perquè, clar, que em caiga ma casa que tinc abandonada des de fa molt de temps i que ací 
no passe res, doncs això a la millor canvia. Tenen raó, en això els done la raó a molts de 
vostés, però després no ens posem a plorar, eh!, perquè anirà per a tot el que en té, per al 
que en guanya 10 i per al que en guanya 5. El que en guanya 5 que vinga i després 
l’ajudarem, però el que en guanye 10, després, nosaltres direm: «és que judicialment vostés 
estan...». Però saben en quins pisos..., vostés saben qui..., qui viu en els pisos del centre? 
Vostés saben la població que viu en els pisos del Centre? Gent molt major, però hi ha molts 
pisos buits, entre altres estos que es rehabiliten, hi viuen un temps, ens donen unes quantes 
lliçons en les xarxes i escrivint articles i després se’n van a viure a altres barris que no són el 
Centre. Perquè, mire, jo visc al Centre, jo visc al Centre, tinc la sort de viure al Centre. 
Enfront de ma casa tinc una casa que deu estar en ruïna o deu estar-ne a punt, a punt, que 
és de famílies de gent que alguns de vostés coneixen. Al costat d’eixa casa, una casa 
rehabilitada, però que està buida. Saben per què? Perquè eixos que van després parlant del 
centre, se’n van a viure allí, però viuen un parell d’anys i després peguen a fugir. Vostés se’n 
recorden, tots els que estan ací, del tema del Partidor de fa uns anys? S’han quedat els que 
estaven? Ací van vindre amb  projectes que pagava el Partit Popular a determinats 
arquitectes per a refer allò, allí es van muntar cooperatives que anaven a canviar la 
fisonomia del Partidor i allí queden quatre famílies d’aquella època, de gent jove. Tots els 
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altres se n’han anat, els que defensaven la cooperativitat, la participació, l’empoderament, 
no estan allí ja, se n'han anat a altres barris, se n'han anat a altres barris. Ací cadascú que 
tinga la responsabilitat que tinga, nosaltres en tenim moltíssima, jo no vaig a negar-ho mai, 
però tots en tenim, i a partir d’ací anem a caminar en este sentit. I jo esperava hui de 
Compromís, que tenen tan bona relació per al CADA, amb el conseller Marzà, que ens 
hagueren dit hui una solució de com resoldre que el centre d’Alcoi és un BIC i que no pots 
tombar. Jo esperava hui que la Sra. Guillem, que anava l’altre dia «rehabilitació, 
rehabilitació», amb la pancarta, ens haguera dit: «mira, saps què he fet, en comptes d’anar-
me’n a la manifestació, me n'he anat a parlar amb Marzà i li he dit: «tio, açò no es pot 
consentir, com que tenim un BIC, no podem tocar una casa i les hem de rehabilitar totes o 
esperar que caiguen». Jo esperava alguna cosa de vostés, que estan governant, és que no 
ho saben, no li ho deu haver dit el Sr. Ivorra, però vostés estan governant, estan governant a 
Valencià i tenen molta responsabilitat en això. Tenim el BIC, crec que el tercer més gran de 
tota la Comunitat Valenciana. A mi m’han dit que València, però si vosté ho diu, com que 
vosté és més tècnic que jo, deu ser el segon. D’això tampoc no ha dit res la Conselleria de 
Cultura? A vore si..., vostés també, no sé..., amb els seus, en comptes de culpabilitzar-nos 
tant a tots, intenten també ajudar a este poble com han fet els de Podem. És l’únic que 
esperava hui sentir, que vostés hagueren fet alguna gestió, però no n’han fet cap, com sol 
ser habitual.

Sr. Alcalde:
Jo estic content d’haver celebrat este plenari, crec que ha sigut positiu i, de fet, quan els 
grups de l’oposició ens vau proposar la celebració d’aquest plenari, vaig convocar 
immediatament a tots els portaveus per a poder-ho fer al més aviat possible, perquè 
pensava que era necessari que el conjunt de la població, els mitjans de comunicació, 
poguérem parlar, poguérem conéixer amb detall què és el que va passar davant d’este 
episodi, extraordinari, que ha afectat la nostra ciutat, que és la borrasca Glòria, i quines han 
sigut les conseqüències i, evidentment, quina ha sigut la gestió del meu govern. Però, a més 
a més, crec que serà molt útil perquè, afortunadament, els plenaris municipals es graven i en 
un moment en què en totes les facultats de Sociologia s’estudia i s’analitza la problemàtica, i 
dic la problemàtica actual del populisme i la demagògia en una part de la classe política, 
tenen un document únic per a poder estudiar, poder comprovar que és la demagògia i que 
és el populisme en el pitjor sentit de la paraula, en el pitjor de tots, perquè s’han fet ací 
afirmacions, per part de Compromís, del Partit Popular i per part de Guanyar, que jo no 
esperava mai d’algú que té l’aspiració de governar en esta ciutat, perquè saben que el que 
diuen no és cert, saben que del que ens acusen no és cert i ho fan només per intentar 
obtindre un rèdit polític amb una desgràcia que ha passat en este poble, que ha afectat 
greument este poble i que, malauradament, li ha costat la vida a una veïna d’esta ciutat. I 
vostés, hui, han donat una lliçó de populisme i de la seua incapacitat per assumir la seua 
responsabilitat, que la tenen, perquè són representats, representants del poble d’Alcoi. Mire 
vosté, un dia, ahir crec, l’altre dia, en una entrevista en la..., en la ràdio, que em preguntaven 
--i jo dic, mira!-- que quan un és alcalde d’Alcoi, se sent responsable de tot, de tot, i quan 
passen coses com estes, encara més, encara que no ho siga. Perquè un quan és alcalde, 
quan governa com els meus companys, intenta resoldre tots els problemes que hi ha a la 
ciutat, fins i tot els que sabem que mai no anem a aconseguir resoldre’ls, perquè això és 
estimar el teu poble i això és treballar per al teu poble. I a mi em poden acusar de 
moltíssimes coses i comet errors diàriament, i els errors són meus, perquè tinc la sort de 
tindre un equip de companys, que sempre estan al meu costat, i que es deixen la vida, la 
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vida per este poble, i que han passat unes setmanes, igual que molts ciutadans d’este poble, 
però sense dormir, plorant, patint i rabiant pel que estava passant-los. I no hem tingut al 
costat una part de la resta de regidors d’este poble; al contrari, els hem tingut aprofitant-se’n, 
sí, aprofitant-se de la situació que estaven patint. I vull agrair a tots els treballadors d’esta 
casa, a tots els treballadors de les empreses que treballen per a l’Ajuntament, l’esforç que 
han fet. Perquè vosté deia: «no, no, és que treballar és la seua responsabilitat». És que ací 
s’ha superat el que se li pot exigir a un treballador d’esta casa, perquè hi ha funcionaris que 
es van presentar quan tenien dies lliures i no tenien l’obligació d’estar ací. Hi ha treballadors 
que han fet hores i hores i hores i no se n’han anat a casa, acabada la jornada laboral, per 
donar-ho tot per este poble. Hi ha treballadors que, tots els d’esta casa, que han passat 
setmanes sense dormir, i no han complit amb la seua responsabilitat!, perquè han donat 
més i més, i més del que es pot exigir, i això hui vull que quede clar, perquè esta plenari es 
grava, i vull que ho sàpiguen tots, que hem d’estar molt orgullosos dels treballadors de 
l’Ajuntament d’Alcoi, que han sacrificat tot el que han pogut per a donar resposta a una 
borrasca que ha generat moltíssims problemes a la nostra ciutat. Evidentment, vull donar les 
gràcies als meus companys perquè s’han desviscut, s’han desviscut. Si hagueren baixat a 
alguna..., en algun moment a Alcaldia, hagueren vist els moments de tensió, de patiment 
que hem viscut tots, i vull agrair-los la seua feina, perquè jo que sóc un alcalde indolent, com 
vosté diu, afortunadament no pensen així la majoria dels alcoians, encara que ho pense, no 
en sóc gens, jo no en sóc gens, jo sóc el que esta gent és capaç de fer dia a dia, això sóc jo, 
i em sent molt orgullós del que sóc i del que estem fent per este poble. I vull agrair també als 
responsables del govern del Botànic, que s’han preocupat per este poble, no vaig a fer 
diferències, encara que sabeu que n’hi ha, que no vaig a diferenciar, vaig a parlar del govern 
del Botànic, en el seu conjunt. Vull parlar amb el director general d’Emergències, José María 
Ángel, que es va posar en contacte amb mi, per a oferir-se i per a dir-me que hem d'acollir-
nos a les ajudes que eixiran per la borrasca Glòria, perquè el que havia passat a Alcoi era 
un cas excepcional. I la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, que va dir: «Alcoi ha de rebre 
tota l’ajuda del govern valencià». I el Sr. Dalmau, vicepresident segon del govern valencià, 
que va dir que: «anem a estar allí», i ho ha fet, i ho ha fet, perquè hi vénen els responsables 
de l’IVE, no dels problemes, que en tenim, i que arrosseguem des de fa moltes dècades en 
este poble, al Centre, històric, des dels anys 60-70, podem remuntar-nos fins on vulguem, 
perquè el que ha passat amb eixa concentració de pluja --que, a més, no ha sigut torrencial, 
que ha sigut contínua--, ha afectat l’estabilitat de molts edificis i, per això, cal una actuació 
urgent, en la qual en un mes es revisaran 500 edificis per part de l’Institut Valencià de 
l’Edificació. I podrien preguntar-nos: i per què ho fa l’Institut Valencià de l’Edificació? I, per 
què ho fa la Conselleria d’Habitatge? Perquè si vostés s’hagueren preocupat, de veritat, per 
vore quines són les responsabilitats de cadascú, hui no haguérem parlat com hem parlat, 
perquè quan un veu el decret de Conselleria que regula el procediment per a fer les 
avaluacions dels edificis, diu molt clarament, que la competència exclusiva és de la 
Conselleria i per això es regula. I diu, senyor Ruiz, que eixos informes d’avaluació que ha de 
fer cada propietari, que és el responsable de mantenir el seu edifici en condicions, quan el 
fa, no l’ha de presentar a l’Ajuntament, perquè hi ha un registre autonòmic on s’ha de 
depositar eixe informe que fa el propietari. És que hui en dia, poden fer-se i poden estar fets 
informes de valoració d’edifici dels quals nosaltres no tenim constància, perquè el propietari 
té l'obligació de depositar-lo en Conselleria, que és la que ha de fer el seguiment i el control. 
«No, no, però no faça això», és que és la llei, és la llei. Això sí, va en contra de l’argument 
que ens ha llançat ací abocant-nos tota la responsabilitat. Però ho torne a dir, jo em sent 
responsable de tot el que passa en este poble, i quan són coses dolentes, més, més encara 
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em sent responsable. Però un ha de saber com funciona l'administració i com funcionen les 
coses, i les capacitats que tenim els uns i les capacitats que tenen els altres. Jo no puc anar 
amb una pala perquè l’A-7 es desbloquege, ni puc enviar el tècnic municipal a l’autovia a 
desembossar l’autovia. No puc, no puc. I per què no hi va actuar el Ministeri de Foment i 
s’ha dit. Però és que no escolten perquè el seu relat no els interessa, perquè va caure una 
línia elèctrica que va impedir que les màquines llevaneu hi accediren, i per això va estar 
quatre hores l’autovia bloquejada... Per això..., per això..., una línia elèctrica va impedir que 
les màquines treballaren, treballaren. Perquè quan passa això, resulta que arriba la màquina 
llevaneu i hi ha una cua de cotxes en una punta i una cua de cotxes en l’altra punta, que cal 
anar apartant, vés a saber com, perquè puguen accedir les màquines llevaneu. És que vosté 
no ha estat mai en un procediment..., en un cas d’emergència, és que vosté no sap que en 
eixos moments no hi ha cap decisió política, ho deia el Sr. Martínez, és que allí, quan hi ha 
una emergència, són els tècnics i els professionals els que treballen i els que marquen les 
prioritats. I això és el que va passar. Però igual que en el tema de l’aigua. És que vostés se’n 
van anar a vore els dipòsits per a vore per on tenia el forat, per on s’havia filtrat. El que hi 
havia, on s’havia filtrat, era a l’aqüífer que subministra el dipòsit, no el dipòsit, i quan l’aqüífer 
està embarrat, com va passar, has d’esperar que el solatge baixe, netejar, fer les analítiques 
i fer el procediment que toca. I gràcies a la col·laboració de la Conselleria i a Aqualia en tot 
el procediment que ha fet. Però, miren, diuen que no hem fet en tots estos anys..., no hem 
fet res. Porte 8 anys i mig governant --per cert, cada legislatura amb major suport de la 
ciutadania--. Alguna cosa devem estar fent bé, no?, alguna cosa deurem estar fent bé, 
pense jo, o és que som capaços d’enganyar durant tants anys la ciutadania. Perquè vosté 
pensa que vivim ací i que creem un decorat fictici del que és la ciutat, perquè a vostés el que 
els interessa és que la ciutat no funcione, eixe és el seu missatge. I quan això xoca contra la 
realitat, és quan es fan nerviosos. Mire, els 10 anys de govern del Partit Popular, lleven si 
volen el primer any per a comparar 9 anys i 9 anys, en el moment del boom immobiliari, al 
centre d’Alcoi, projectes de rehabilitació: 141, quan governava el Partit Popular. Vosté ha 
sigut incapaç de dir, en 6 ocasions, qui governava, quan governava el Partit Popular, perquè 
és incapaç, encara, de dir ací Partit Popular, encara és incapaç de dir-ho el portaveu del 
Partit Popular, és incapaç de pronunciar el nom «Partit Popular», curiós. El meu govern, en 
els huit anys i mig que portem, 181 projectes de rehabilitació, s’ha incrementat i s’ha apostat 
per la rehabilitació un 30% més que quan governava el Partit Popular, patint nosaltres el 
moment pitjor de la crisi, precisament de la rajola, de la rajola, no perquè la rajola mai no ha 
estat en crisi, ha guanyat molts diners en este poble de la rajola, en els pitjors moments. En 
este poble, en el centre, s’ha rehabilitat un 30% més que en els millors moments de 
l’urbanisme del Partit Popular, del senyor Nando Pastor. Se’n recorda, no? I mire, clar que hi 
hem fet, i la Sra. García dirà: «és que cal fer una aposta clara per la rehabilitació». 
Evidentment, però si vostés pensen que açò pot fer-se amb recursos de l’Ajuntament, 
malament anem, perquè no té la capacitat l’Ajuntament d’Alcoi per a afrontar el repte que 
tenim al centre d’Alcoi, això ja us ho dic. O, per això, el que he fet des del minut 1 és buscar 
la col·laboració i l’ajuda tant del Ministeri com de la Conselleria, i per això este poble va 
tindre un ARRU de 6 milions d’euros, que va permetre subvencionar el 55% de les obres de 
rehabilitació de 111 habitatges al centre d’Alcoi en els anys 2018 i 2019, cent onze. A banda, 
la Conselleria amb el seu ARRU de 800.000 euros està rehabilitant les cases de la placeta 
de les Xiques, de Barbacana. Però, mire, no han rehabilitat més perquè els propietaris no 
ens ho han demanat. A Alcoi s’han rehabilitat 420 habitatges, 420, eh!, 6 milions d’euros que 
s’han invertit en rehabilitació, i d’eixos, un 25% al centre d’Alcoi. Però, miren, hi ha 20 
habitatges de propietaris que van presentar la subvenció, els la vam aprovar i no ho van fer, 
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i han renunciat a la subvenció, que això també passa. I també tenim un problema com a 
conseqüència d’eixa època gloriosa, que recordava l’altre dia en un article el Sr. Nando 
Pastor, que tenim 228 propietats al centre d’Alcoi d’empreses que van comprar per a 
especular i que actualment o han fet fallida o estan en el «Banco Malo» o estan en un 
procés d’embargament. Per tant, molt difícil, des de l’Administració, actuar i obligar. Ara 
vostés diuen: «no passa res, tots els que no puguen, l’Ajuntament paga l’ITE i paga la 
reforma». Vostés saben de què estan parlant? 228 propietats al Centre d’Alcoi, que eixe és 
un dels càncers que té esta ciutat, eixe és un dels problemes que té, perquè no són 
interlocutors, ací no estem parlant de la persona major que viu al centre i que té una pensió 
no contributiva. Ací estem parlant dels que van vindre, com La Rajola, però La Rajola s’ho 
va arreglar abans, i vosté ho sap, s’ho va arreglar abans i va fer una permuta amb 
l’Ajuntament d’Alcoi, i vosté ho sap perquè ho hem parlat, ho hem parlat, Sr. Ruiz, ho hem 
parlat en moltes ocasions, ho hem parlat, i els altres ací estan. Hi ha un propietari que té 77 
propietats, una immobiliària, una empresa d’inversió que va comprar quan pensava, 
segurament, que després alguna cosa hi faria, algun arranjament tindrien, i va fer fallida amb 
la crisi. I ara estan totes les propietats, que vostés deien: «clar, que..., exprópiese, si no 
actúo, que se expropie». Este propietari té deutes de milions d’euros, hipotecades totes 
eixes propietats, que si nosaltres anem i expropiem, expropiem això i la hipoteca que té, i 
paguem el que val la propietat i assumim totes les càrregues que comporta. Si vosté pensa 
que això es pot fer tan fàcilment, doncs és que no saben gestionar. Però no patisquen 
perquè este govern sap gestionar, este govern sap gestionar i sap estar a l’altura. El que 
esperem és que l’oposició, algun dia, o almenys una part de l’oposició, que hui no ha estat a 
l’altura, estiga a l’altura, perquè hui no era dia del que vosté ha fet, hui no era dia de criticar, 
de reprotxar, de qüestionar, d’utilitzar la borrasca Gloria com l’han utilitzada. Crec que hui 
han demostrat a tots qui són vostés i per què no mereixen la confiança dels alcoians i 
alcoianes. Anem a passar al punt següent.    

2. 2053/2020 SECRETARIA GENERAL 
APLICACIÓ URGENT DEL PLA ESTRATÈGIC DEL CENTRE PER A REGENERACIÓ 
DEL BARRI I, EN EL SEU CAS, LA INCORPORACIÓ DE MESURES 
COMPLEMENTÀRIES
Sr. Alcalde:
Iniciem el debat.

Sra. Obiol:
Bon dia de nou. Bé, després d’aquests minuts d’intervenció tan llarga, que no sabia què 
podia ser, nosaltres tornem a reiterar el nostre suport a demanar..., a demanar accions reals 
per evitar problemes. No hem parlat en cap moment ni hem utilitzat en cap moment la 
qüestió de l’emergència, sinó quina és, quines són les causes o quines són les 
conseqüències d’aquesta emergència, per a no haver fet abans la feina que s’havia d’haver 
fet, que és el que hem criticat. No hem utilitzat la borrasca per a..., per a traure rèdit polític. 
Ens parlava el Sr. Martínez, tot i que vosaltres no creieu en el nostre suport i la nostra 
empatia, que ens esperen, però potser que..., per esperar-nos i esperar les nostres..., les 
nostres intervencions, cal tractar-nos amb respecte, que no l’hem trobat mai, ni..., ni en el 
nostre cas en campanya electoral. De fet, estic contenta, també perquè el Sr. Martínez 
proposava ara, bé..., proposava..., no sé..., parlava d’això, no sé si acabarà proposant-ho..., 
ajudar les persones que no poden pagar l’ITE i a mi en sembla això una mesura molt 
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encertada, que nosaltres hem demanat. Estic d’acord, també, per a introduir..., amb la Sra. 
Garcia, que cal estudiar..., cal estudiar el passat perquè hem tingut aquestes conseqüències 
per aquesta emergència climàtica. Però jo valoraria que no foren només els grups polítics, 
sinó gent que en sap, perquè ja sé que vosaltres, el grup municipal del PSOE em 
sobrevaloreu, però jo crec que no..., que no estic capacitada per a..., ni crec que ací tinguem 
cap gran expert en arquitectura i urbanisme, segurament entre els tècnics, sí, per a poder fer 
una estratègia a llarg termini, a curt termini i a mitjà termini, d’intervencions perquè evitem 
arribar a este punt, per qüestions com la borrasca Gloria; com altres, que hi vindran, com 
hem dit, tots ací..., com altres que hi vindran. Que no ens torne a passar mai més açò. 
Valorem ara la pertinença d’implementar, en aquest punt, el pla estratègic del centre, que si 
no ho hem estés malament, i ho hem preguntat diverses vegades, per assegurar-nos, ens 
estem referint a «la estrategia de reactivación socioeconómica para el centro histórico de 
Alcoy», d’octubre de 2017, que és així. Per cert, m’afegisc a la demanda que han fet..., cap 
dels plans..., eh!, que duem endavant..., estan en valencià. Caldria un poc més de 
compromís amb la igualtat lingüística dels alcoians i alcoianes. Doncs bé, és clar, per a 
Guanyar demanar aquesta aplicació..., ara, quan ja l’hem feta en el 2017, no ens sembla 
redundant..., no em sembla, perquè hàgem de patir un temporal com el que hem patit per a 
començar a aplicar un pla, amb el qual considere que estàveu d’acord, presentat fa tres 
anys, un pla fet de part, on les actuacions que es proposen estan a mitges o encara no s’han 
dut a terme. Ens demanen un pla com el d’accessibilitat, que no s’ha acabat d’implementar, 
ens demanen demandes de conversió en zona de vianants, que de moment encara no han 
arribat i així anem sumant, per molt que es pese, castells plens de lluentor en l’aire, mentre 
les cases reals s’enfonsen. Nosaltres ja fa molt de temps, i si m’escoltareu amb respecte i 
amb atenció, ho sabríeu, que defensem una actuació integral del centre històric, urbanística, 
econòmica, però també social. Els indicadors justs que apareixen en aquest..., en aquest pla 
estratègic són..., són pèssims: en el 2017, resulta que 8 de cada 10 habitatges no tenen 
ascensor; que 9 de cada 10 habitatges no són accessibles; que el 32% de les cases del 
centre, en 2017, tenen un estat deficient o ruïnós; i que un 67,7 dels habitatges estan buits; 
que tenim una població molt envellida i amb una presència molt elevada de col·lectius en 
risc d’exclusió; que tenim uns 1,28 m2 per habitants de zones verdes quan l’OMS recomana 
9 m2, i tot açò, tots aquests indicadors ja els sabien, vostés, en el 2017, tots els grups 
polítics vam acceptar aquest pla, veritat?, o m’equivoque en aquest cas? veritat? Per tant, a 
mi, no sé..., és..., és..., és desencoratjador que tinguem aquests indicadors i que encara no 
hàgem sigut capaços de fer petites accions, petites accions com, per exemple, vostés deien 
allò de la ITE, però per molt que no siga la seua competència, és incumbència seua fer una 
campanya informativa perquè la gent sàpiga, els propietaris sapiguem que ho hem de fer. 
Supose que me la podrà mostrar ara el Sr. Alcalde. Bé, nosaltres demanem, com ja hem dit, 
una acció decidida al govern d’Alcoi, al centre i en tota la ciutat. Nosaltres enquadrem les 
nostres propostes en tres línies bàsiques, perquè fem propostes..., fa molt de temps que fem 
propostes, és una de les coses que ens caracteritza en tota..., en tot aquest..., que li agrada  
tant recordar. Potser, també podria recordar les coses bones que vostés han assumit de les 
nostres propostes. En primer lloc, el que nosaltres pensem és que apostem..., hem d’apostar 
per una rehabilitació i promoció, també d’obra nova, amb capital públic i amb capital privat. 
Jo crec que poden arribar, perfectament, acords i negociacions per a tindre i per a combinar 
tots dos canals de capitals. Sempre, sempre, però, per evitar problemes que ja hem vist, 
amb un control estricte de..., de..., i una fiscalització estricta de la manera de com s’utilitzen 
aquests diners públics i també privats, que passa per les vies..., per les vies privades. 
Nosaltres des de Guanyar ja hem demanat inversió real per a adquirir habitatges i 
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rehabilitar-los. L’any passat vam demanar 500.000 euros en el pressupost, que no..., que no 
ens van acceptar. Enguany, supose que tindrem una partida en els pressupostos..., 2 
milions tindrem en una partida en els pressupostos; ho desconec perquè com que encara no 
tenim esborrany, ens agradaria, també, veure la creació d’una oficina municipal de 
rehabilitació i promoció pública que acompanyara els propietaris privats, no les grans 
empreses, potser sí a les PYMES,  que acompanyara, que ajudara a entendre la normativa, 
les maneres, els obstacles que es poden trobar en la rehabilitació d’un centre històric que 
tots, que tots hi estem d’acord, que és altament complex i altament complicat. Hem demanat 
també que es reglamentara la possibilitat de cedir habitatges a l’Ajuntament a canvi de 
lloguer social, sempre que l’Ajuntament els arreglara i cedira aquests habitatges en termes 
de lloguer social. Demanem ara, també, que l’Ajuntament, combinant iniciativa pública i 
iniciativa privada, puga estudiar si poguérem enfortir les cases que ens queden i després 
poder oferir-les al mercat privat, a un preu social, a propietaris individuals o petites 
constructores, perquè construïren les cases per a la gent que esperem que puga vindre al 
nostre centre històric i volem també que l’Ajuntament siga àgil a l’hora de fer complir la 
normativa i que si no és així, a assumir la responsabilitat del mateix Ajuntament de fer 
complir aquesta normativa, perquè el benestar de les persones és un interés superior. Per 
exemple, vostés ara acaben de dir que hi ha gent que ha renunciat a una subvenció. A mi 
m’agradaria saber si vostés saben per què, quines són les raons i si els pregunten quines 
són les raons, perquè supose que hi deu haver raons totalment individuals, però a la millor hi 
ha raons que l’Ajuntament pot intercedir i acompanyar-los, per ajudar-los en aquesta 
subvenció, simplement. En segon lloc demanem intervenció en l’espai públic, si volem que hi 
haja gent fent coses al nostre centre urbà, vivint, passejant, treballant, aquest centre ha de 
ser atractiu, i fer tot això envoltat de solars, de cases enfonsades, plens de cotxes, no és 
gens agradable. Vosté parlava de les facultats de sociologia, que veig que coneix 
perfectament, h ha una teoria que nosaltres sí que ensenyem en aquestes facultats que es 
diu: «teoria de les finestres trencades» que deia Giuliani, feia seu a Nova York, que quan 
ens diuen que tenim carrers bruts, trencats, desmantellats, quan hi ha brutícia i 
desperfectes, això el que fa és cridar a més i més degradació. Per tant, seria important 
incidir-hi ja i espere que el nostre pressupost tindrà una partida dedicada a això, a incidir, a 
intervindre en aquests solars que estan buits, en aquests solars públics i, per exemple, 
poder solucionar aquesta manca de zones verdes que tenim al centre històric d’Alcoi, i que 
el Sr. Martínez, com que ho coneix bé, segur que patirà. Per exemple, Guanyar Alcoi hem 
proposat, fa temps ja, fer un bosc urbà a la Beniata, que no ha sigut acceptat, potser una 
manera de ser més habitable un espai que de moment no ho és, i d’evitar també problemes 
de solsides. Demanem, en tercer lloc, nous usos, dels espais públics, creiem que el centre 
ha de tindre identitat pròpia. Nosaltres fa molt de temps...  

Sr. Alcalde:
Vaja, vaja acabant.

Sra. Obiol:
Sí, acabe ja. Fa molt de temps que denunciem que no pot ser una façana per a les Festes, 
com he vist que ara vosté en parla, sinó que ha d’oferir una manera de viure. I ens agradaria 
molt tindre, imaginar, tindre la capacitat per ajudar a la iniciativa privada, als propietaris, però 
també nosaltres, com a Ajuntament, dur endavant noves llars, nous equipaments socials, 
nous equipaments culturals, i la gent que està encabotada de viure ací, com el Sr. Martínez, 
tinguera una vida millor, de major benestar, i que, per exemple, poguera crear... --a la millor 
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és una de les raons perquè la gent del Partidor..., perquè la gent del Partidor se n’ha anat, 
perquè no era el millor lloc per a crear noves famílies--. Però això no és responsabilitat tant 
d’elles com dels successius governs. Per acabar, a nosaltres ens agradaria molt tindre lloc 
per a la gent, escoltar-los, no només que ens escolten a nosaltres o a vosaltres i fer una 
miqueta de cas. Recordeu que fou Guanyar el que va proposar la mesa del centre, però ara 
no estem contens de com s’està desenvolupant, perquè no pot ser la mesa del centre un 
altaveu més del govern, el govern ja té prou altaveus, ha de ser un element, tal vegada, per 
a solucionar el que proposava la Sra. Garcia: d’estudiar, d’analitzar amb experts, amb veïns, 
amb els grups municipals, quin és el present i el futur que volem per al Centre i per a la 
nostra ciutat, en el present i en el futur. I, res més.

Sr. Santiago:
Gràcies, alcalde, de nou. Molt breu, jo crec que totes les que estem ací presents estem 
d’acord en el fet que el pla estratègic del centre pot ser un bon instrument, però pot ser un 
bon instrument, sobretot, si accelerem i agilitzem la seua implementació, i ara mateix, en 
aquests moments, tenim un instrument que pot servir per a espentar les mesures que es 
poden implementar al respecte, que és la Mesa del Centre, precisament. Però és que d’ací a 
poc, segurament, tindrem un altre instrument que també facilitarà que es puguen agilitzar les 
diferents propostes que van en el Pla Estratègic del Centre, que serà l’Observatori de 
l’Habitatge, un altre espai on tots els membres de la corporació podran dissenyar estratègies 
conjuntes per a la ciutat en matèria d’habitatge. Per tant, des de Podem, i amb això acabe, 
és important i imprescindible accelerar i agilitzar les mesures que s’inclouen en eixe pla 
estratègic, i d’ací a poquet tindre un nou instrument que facilitarà donar-li una espenta més. I 
després, només un detall per acabar, des de Podem entenem que és un repte del Botànic 
aconseguir que totes les famílies que ho necessiten puguen optar a les diferents ajudes de 
la rehabilitació. Gràcies.

Sr. Marcos Martínez: 
Buenos días a todos. Es evidente que ha habido una falta de planificación, priorización y 
coordinación a la hora de ejecutar los planes causando una sensación de desorientación  
política al respecto, pero no hablo del actual gobierno sino que desde principios de siglo en 
centro histórico estaba ya inmerso en un proceso de abandono en fase avanzada, dejando 
transcurrir demasiado tiempo por parte de todos, para actuar al respecto, apostando, si 
acaso, por proyectos puntuales y cosméticos. Ya había gente que decía que el centro se 
encontraba, en aquel entonces, en estado terminal, quizás exagerando un poco pero ya en 
aquel tiempo, o sea, que no había brotado en el milenio, evidentemente. Hoy en día, 
conociendo el diagnóstico del problema y disponiendo de un plan de actuación en el ámbito 
concreto, que nos ocupa, se debería priorizar su aplicación de manera inmediata, aunando 
esfuerzos y con una clara visión política conjunta de futuro, siendo en consenso fundamental 
para conseguir avances significativos y asegurar el medio y largo plazo, supongo que 
tenemos que tener todos una buena altura de miras, en estos momentos. Todos somos 
conscientes de que hay una peligrosa dinámica de pérdida de actividad económica y 
comercial en el centro, que es uno de los motivos por los que hay una despoblación, es 
necesario, como ha dicho antes mi compañera, movilizar recursos públicos y privados, 
evidentemente, como decía el Sr. Alcalde, el ayuntamiento no puede abarcar para todo pero 
si se tendrá que dar facilidades para que esos medios privados lleguen y actúen sobre la 
zona, seria interesante y sobre todo destacar sin una recuperación decidida el parque 
inmobiliario deteriorado y la construcción de nuevas viviendas que permitan una progresiva 
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recuperación poblacional, también será muy difícil una recuperación económica en la zona, 
con lo cual todo nos lleva al mismo sitio. Debería haber una actuación integral que focalice 
las actuaciones de rehabilitación hacia los edificios que presentan las peores condiciones, 
supongo que a eso estaremos todos de acuerdo, también, espacios y edificios que hay 
infrautilizados y una gran cantidad de solares pues estudiar también que condiciones o que 
soluciones pues se podrían adoptar sobre este problema. Es verdad que el ARRU se aplica 
en el centro y que ha avanzado en algunos temas como es la…, más orientado a la, a la 
peatonalización del centro, hacia que…, a quitarle un espacio significativo a los coches, a 
una rehabilitación más de superficie, como si dijéramos, y hay que aplicar este, hay que 
aplicar el plan de…, estatal de fomento de alquiler de viviendas, rehabilitación edificatoria y 
la regeneración urbana, son cosas que a todos nos benefician y que van en la buena 
dirección pero que tendremos que aprovechar al máximo. Una de las herramientas que, que 
de las que dispone los ayuntamientos o que pueden disponer es del registro municipal de 
solares y edificios a rehabilitar, ¿no?, y yo no se si en este caso, como si que se habla en el 
plan estratégico de reactivar esto, si esto es así o no, pero que consideramos que tener un 
censo actualizado y trabajado continuamente de los solares existentes y de todas las zonas 
a rehabilitar, incluso agilizarían los trámites a la hora de cualquier acción judicial o de poder 
trabajar sobre el terreno, es verdad que algo más de 1500 viviendas en el ámbito de 
actuación de lo que es centro histórico, el tema de la calle San Francisco y adyacentes, en 
mayor medida, y 3200 edificios en lo que es el casco histórico, tenemos, evidentemente, no 
es un proyecto de…, tiene una envergadura muy importante y si que coincidimos en que 
tiene que ser un esfuerzo público y privado para llevarlo a cabo. Yo creo que definir un plan 
de emergencia dentro del marco del plan estratégico del centro, con un constante 
seguimiento por la mesa del centro o crear una comisión al respecto, como decía mi 
compañera, si fuera necesario, seria un punto interesante para poder atajar de una manera 
decidida y rápida lo que es el plan estratégico para el centro y tenemos que tener en cuenta 
que vivimos en un terreno de una naturaleza amargosa, muy erosionable e inestable, con 
edificaciones adaptativas de la época con reducidas  condiciones de habitabilidad, tenemos 
que ser conscientes de ello también, por lo que también nos urge, evidentemente, esta 
rehabilitación o esta edificación nueva  para poder evitar problemas futuros con respecto, 
como lo que nos ha acontecido la semana anterior. Muchas gracias.

          
Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. Anava a fer un poc d’explicació, com m’agrada, però entraré 
directament en el tema. En 2016 es crea la Mesa del Centre, amb consens de tots, a 
l’octubre del 2017 presentem el pla estratègic i consensuat i en un termini de quatre anys. 
Això és el que es plantejava i un compromís per part del govern de destinar 300.000 euros 
anuals per complir els objectius. Bàsicament, el pla establia 20 punts, 20 punts fonamentals, 
que eren els que havien de tractar i dels quals sis eren d’alta prioritat, els més importants, 
moltíssima alta prioritat, millorar les condicions de les prioritats del centre. Plantejaven 
càmeres en diferents punts, en diferents punts, càmeres de vigilància en diferents punts, 
presència dissuasiva de la Policia i tallers en diferents zones conflictives: 186.000 euros. 
Segon punt, adequació de solars, generar una ordenança de conservació i rehabilitació dels 
immobles dels solars, ús temporal dels solars com a equipament dels barris, exigència per a 
mantenir els solars, eixa exigència que està en..., vostés com..., parlant del que anaven a 
fer, és que ja la teníem prevista, amb propietaris, generar convenis, i després que eixos 
propietaris que cedien els solars o que havien signat els convenis, pogueren rebre 
bonificacions, tant en les obres com en les taxes, que és una..., que estava..., era tot 
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d'acord, 101.000 euros són els que estaven previstos per a gastar allí. Aturar el 
deteriorament d’edificacions al voltant del carrer Sant Francesc, no només fer la vorera al 
carrer Sant Francesc, sinó aturar el deteriorament dels edificis, agilitzar, incrementar les 
ajudes, facilitar les ajudes a la realització.,.., ajudes a les ITE dels veïns. També els 
platejàvem en el 2017, quan plantegem este pla, ja estem plantejant això. Moltes de les 
coses que hui han dit o van a fer, ja estaven plasmades en el document: activació dels usos 
dels locals, dels usos dels locals buits, 256.000 euros són els que estaven previstos per a 4 
anys. Pla de modernització comercial, inventari dels comerços històrics, eixos que després, 
a nosaltres ens va prohibir, ens van dir que no anaven a fer. Programa de formació per als 
comerciants, diagnòstic de comerços, només 40, se’n plantejaven 40 en tres anys. Ajudes 
entre 12 i 30.000 euros per a tots els comerços que ho sol·licitaren, pressupost: 297.000 
euros. I la cinquena, perdó, la sisena, acció, importantíssima, molt urgent, era l’oficina de 
gestió per a la reactivació del centre. Es va fer l’oficina per a tramitar ajudes del centre, 
informació als veïns, comerciants emprenedors i ser lloc de trobada i punt d’informació del 
barri, canalitzar les opinions i totes les idees, això és l’oficina. Però no estem complint el que 
havíem marcat, no estem treballant-la, si vol després m’ho comenta, no hi ha cap problema. 
A un any i pocs mesos de finalitzar el pla estratègic, ni els objectius prioritaris els hem 
acabat de complir i molts dels altres, alguns, molts, no estan ni començats, ni tan sols 
començats, d’acord? Per a projectes, apliquem el full de ruta, apliquem el full de ruta del pla 
estratègic que s’havien compromés a fer-lo i a finalitzar-lo en el termini acordat. Siga valent, 
intentem finalitzar-lo en l’any i mig que ens queda. Eixe consens que vam fer..., es van 
comprometre davant de tots els alcoians i vostés i la resta de partits ho acceptaren, 
consensuaren les mesures, en són els responsables, vostés, que açò es duga a terme. 
Sempre podríem demanar més mesures complementàries, però jo crec que no és qüestió de 
demanar més mesures ara mateix, sinó que atés el deteriorament del centre, des del 2016 
fins a hui, que hi han caigut més cases, vostés ho han dit abans, i la situació econòmica 
continua sent delicada per a una part dels veïns... No hem parlat en cap moment ni dels 
empresaris ni dels que especulen, d’acord? Tan sols hi volem afegir una qüestió més, una 
qüestió que ja hem parlat diverses vegades i sempre els hem demanat, una oficina de 
captació d’inversions o una oficina en què puguem obtindre eixos fons europeus, 
bàsicament, perquè eixes mesures... Perquè, si ho recorda, el pla estratègic marcava 4 
milions d’euros per a 4 anys. No hem fet, no s’han fet moltes de les accions, d’eixes 20 
accions que estaven marcant-se, esperem que ara en l’últim any, tot el nostre compromís, 
tot el nostre suport, per aconseguir eixes subvencions, perquè en l’any i mig este, l’any i 
pocs mesos que queden, puga acabar-se el pla estratègic tal com s’havia pactat. Gràcies.

Sr. Ruiz:
Gràcies, Sr. Alcalde. En primer lloc, vull lamentar públicament la seua última intervenció en 
l’anterior debat on abusen del temps, doncs hem vist com es llavava les mans i en comptes 
de donar explicacions per les conseqüències del temporal, s’ha dedicat a desviar l’atenció. 
Si vol un plenari sobre la gestió urbanística del Partit Popular, només l’ha de convocar, 
només l’ha de convocar, però hui estem ací per a parlar de les conseqüències del temporal i 
ara del centre, i lamente no haver sentit dues paraules: perdó i autocrítica. El centre d’Alcoi 
fa que està malalt més de mig segle, ho ha dit vosté. Ara bé, també és veritat que sense les 
mesures aplicades per totes les persones que han administrat la ciutat, no sabem quina en 
seria la situació, probablement seria dolenta. Fer un discurs que ací no s’ha fet res i que ara 
mateix comença el problema, pense que no ajuda a poder resoldre’l. Ara bé, hem de definir 
si volem maquillar el centre o volem donar-li tractament al malalt i, personalment, crec que 

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


63 de 76

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13067227011757165527 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web 
http://www.alcoi.org

és un poc pretensiós, o almenys, per la meua part, és pretensiós que en els 5 minuts que 
em concedeix l’alcalde d’intervenció puga aportar la solució al barri, un barri amb uns 
problemes d’una complexitat tan gran, tan àmplia... Però sí que podem analitzar l’estratègia 
de reactivació del centre- En primer lloc, sí que hem de tractar de complir allò bàsic, és a dir, 
que hi haja un control sobre els edificis, hi ha un objectiu general que és: «mayor exigencia a 
los propietarios en sus obligaciones de conservación y rehabilitación de inmuebles o 
requerimiento a propietarios para pasar la ITE». La inspecció tècnica d’edificis depén de 
l’administració valenciana des de l’any 2014, encara que el reglament és del 2018, però fins 
al 2014 hi ha hagut anys en els quals vosté no pot dir que no tenia cap competència. Pel que 
fa al pacte del centre, que va ser destacat, crec, per totes les forces polítiques i sobretot per 
la societat alcoiana com una..., com una novetat, perquè implicava el fet de sumar esforços 
per tal de treballar i aconseguir uns objectius concrets, crec que hem de tractar d’utilitzar els 
fons consignats, 300.000 euros a l’any, i la major part queda encara per gastar. Seguint 
l’estratègia, jo observe amb atenció el pla especial de protecció i rehabilitació del centre i el 
conveni marc amb la Generalitat i el Govern Central per poder finançar actuacions. Crec que 
eixes són dos de les línies que hem de continuar treballant i ací, crega-s’ho, Sr. Alcalde, ens 
trobarà al seu costat per poder aportar tot allò que el Partit Popular puga oferir. Podem 
urbanitzar, podem convertir en zona per a vianants, podem oferir ajudes, però sinó 
intervenim en el parc d’habitatges, difícilment anem a donar resolució al centre, difícilment 
podrem recuperar el malalt. I, al final, és una qüestió de lògica, com podem fer atractiu, per a 
la vida dels ciutadans, un barri que es va quedar despoblat ara fa ja més de 50 anys. Hem 
d’aconseguir que les persones que se’n van anar en busca de millors condicions, vegen que 
eixes condicions que buscaven els alcoians de la segona meitat del segle XX les podem 
oferir al centre de la ciutat. Per tant, la nostra màxima col·laboració i cooperació amb el 
govern per a sumar esforços i aconseguir que el centre, el nostre centre, que crec que és el 
barri de tots els alcoians, puga reviure i puga frenar el procés de deteriorament. Gràcies.

Sr. Jordi Martínez: 
Moltes gràcies de nou. Bé jo he contestat. Crec que en l’aplicació del pla estratègic..., crec 
que estem tots els grups d’acord. Sí que m’agradaria contestar a determinades qüestions 
que s’han parlat i en alguns casos també contar la realitat, en els casos que parlaven 
d’habitatges que no són accessibles i que difícilment van a poder-ho ser. Difícilment van a 
poder-ho ser perquè els habitatges obrers, en determinades zones del barri, és impossible 
col·locar-hi un ascensor o que puguen ser més accessibles. Vull indicar-los també que al 
carrer Major hi ha una oficina de rehabilitació comarcal, per si no ho sabien, al carrer Major, 
en el primer pis hi ha una oficina de rehabilitació comarcal pel que parlaven vostés del tema 
de la rehabilitació. Nosaltres, crec que també sí que escoltem la gent, a la millor no escoltem 
determinats grups que puguen ser satèl·lits de determinades opcions polítiques, però 
nosaltres escoltem la gent diàriament i en reunions amb veïns i en reunions amb 
associacions de veïns, i en reunions amb persones que vénen ací a interessar-se per 
determinades coses, i amb col·lectius empresarials, i amb col·lectius de treballadors. És clar, 
és que, de vegades, és com allò de la participació, és que quan ja no entren els meus, això 
ja no és participació o ja no es consulta a la ciutadania. Hui, això jo crec que..., vull dir que 
és un poc distint. Ara parlen que la Mesa... --o probablement jo ho he entés malament--, ara 
parlen que la Mesa del Centre és un altaveu del govern. És clar, quan no m’agrada el que 
diuen, la Mesa del Centre és un altaveu del govern, si ens critiquen són unes bones entitats. 
Jo crec que s’hauria de ser just en estes coses, la Mesa del Centre la constitueix gent que 
no té cap interés a defendre este govern, però per a res, interés de treballar, posar-se a 
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disposició i que li posen a disposició les qüestions que necessite. Es parla també que no 
s’ha fet res. Bé, doncs, jo he escoltat o vostés no l’han escoltat, a la millor s’han distret, però 
l’alcalde acaba de fer una exposició de totes les inversions de rehabilitació que s’han fet al 
centre i en els plans, tant el de la Conselleria, ARRU, com els propis que ha generat 
l’Ajuntament, amb el qual s’ha fet la rehabilitació, jo crec que s’ha rehabilitat, i ho he dit amb 
números, molt més que en altres èpoques. És cert el que deia el Sr. Martínez de tindre un 
cens actualitzat. Ahir vam estar parlant amb la Conselleria per a tenir també..., usar moltes 
dades per a tenir la màxima informació possible, i és cert que eixe pla d’emergència de què 
estem parlant o al qual vosté es referia, jo crec que en l'àmbit on s’ha de traslladar és en la 
Mesa del Centre. Després, contestant un poc a Compromís, que ha parlat de 6 objectius, jo 
no sé si els he pogut seguir tots, però estava parlant vosté de les ajudes al comerç. Sra. 
Moltó, en donem tots els anys, no?, de l’oficina, tenim l’oficina i la Red-Alerta en eixa oficina, 
estan parlant que tenim en eixa més de 80 consultes de negocis, en eixa oficina, per atendre 
les seues qüestions. Estan vostés, també, parlant d’uns solars i que estan fent... Bé, deuen 
saber, m’imagine que deuen saber que estem fent als solars, determinades zones 
d’apartament en alguns llocs, recuperant solars com va ser el del forn morú, que torne a 
recordar per a qui no ho sàpiga, el forn morú no és per a res antic, el forn morú és un model 
de forn, no és de l’antiguitat ni de l’època dels «això», és que hi ha molta gent que no ho 
sabia, hi ha molta gent que no ho sabia, doncs no és un forn morú ni té cap...., és un forn 
que deu ser, no sé si de principis de segle de l’any passat, no ho sé. I crec que les qüestions 
de què vosté parlava  que eren prioritàries, diga quina no s’ha fet, no..., no..., no..., és que hi 
ha..., quina no s’ha fet? Perquè jo crec que en els solars estem treballant. Ara anem a 
treballar en el solar de l’EVA, probablement, també hi anem a treballar, si ho acordem amb 
el propietari, al solar del carrer Sant Joan. Quines qüestions necessitem més? No ho sé, 
estem treballant de la mà de la Mesa del Centre amb els objectius que es van posar. De tota 
manera, també qüestione una..., una..., una..., una..., el que deia també, crec que era el Sr. 
Ruiz, que amb 5 minuts vosté no tenia temps per a..., per a poder manifestar tot el que 
vosté..., tot el que vosté creu que (...). Sí, sí, vull dir-te que amb cinc minuts és difícil de fer, 
però és que vostés fa 9 mesos que... És que ací jo no he vist cap iniciativa de tot el..., de 
tota la borrasca, de tot el que ens han dit abans. En alguna comissió s’ha parlat d’alguna 
cosa d’açò? Vostés han portat a algun plenari esta preocupació pel parc d’habitatges i les 
ITE que no estaven. Això que deia vosté: «és obligació de l’Ajuntament fer-ne un 
seguiment», en comptes, dic jo, eh!, de preguntar si ens ha caigut un senyal en tal lloc. En 
un plenari..., gastem els plenaris per al debat públic de coses que, a la millor, a la gent 
l’interessen, però és que jo no he vist cap iniciativa de totes les que han plantejat vostés en 
este plenari, en els nous mesos que portem, però ni ací ni en comissió. En comissió que 
repeteixen vostés diverses vegades les preguntes, que a mi m’agradaria que foren 
públiques. No sé..., ho dic perquè també..., crec que este espai podríem utilitzar-lo molt 
millor que l’utilitzem, i porten 9 mesos, eh!, no porten 3 dies. I amb cinc minuts és molt 
pretensiós, jo ho entenc, però que hi haja una dinàmica de treball en eixe sentit, a mi és el 
que m’agradaria. I, sobretot, crec que la coresponsabilitat que nosaltres també oferim, com a 
govern, a tots els grups de l’oposició per intentar treballar i per executar totes estes 
qüestions del pla estratègic del centre, com més prompte millor.

Sr. Alcalde:
Segon torn d’intervenció.   

Sr. Abad:
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Solamente añadir que con la participación positiva de todos los grupos municipales para dar 
apoyo y consensuar la aplicación del plan estratégico del centro, con urgencia, y utilizando 
el observatorio de la vivienda, como bien ha mencionado el Sr. Santiago y repito, todo lo que 
este por…, en mi mano para apoyar y respetar y aportar por Alcoy, me tendrán a su 
disposición y a su lado dándoles todo mi apoyo.

Sra. Obiol:
Bé, en primer lloc, una esmena, nosaltres no hem dit que la Mesa del Centre siga un 
portaveu, sinó que vostés la utilitzen com a altaveu de les seues propostes. M’he quedat..., 
bé, és important..., puntualitzar. M’he quedat molt sorpresa amb la llarga intervenció del 
nostre Alcalde, després d’haver tingut ja la del seu portaveu. Segurament deu ser la 
ignorància o que sóc novata, però no, no creia que fóra així, però bé. Em sorprén més que 
haja incidit en el relat victimista de la seua feina, del seu equip, vosté que és expert..., vosté 
que és expert. No deu ser això populisme? Nosaltres ens reiterem, incumbència a banda de 
competències, és molt important que tinguem en compte això, ens reiterem també en 
l’execució, però també en l’ampliació i la revisió d’aquest pla estratègic, perquè, si no, estem 
molt equivocats. Crec que cap casa ha caigut en el perímetre d’aquest pla estratègic, no!, 
no! Per tant, potser ens hauríem de plantejar ampliar estes intervencions més allà del 
perímetre que està circumscrit, circumscrit a aquest pla estratègic. Seria oportú, i nosaltres 
ho demanem, i si fa falta ho demanem en comissió i en plenari, perquè nosaltres estem 
constantment demanant coses en plenari, sobretot. Que no li agraden és una altra cosa. 
Demanem anàlisis de com hem arribat ací. Podríem utilitzar, perfectament, la Mesa del 
Centre. Seria una bona..., seria una bona ocasió per debatre quin és el camí que ens ha fet 
arribar ací. Demanem, també, la intervenció real, per assegurar el que encara tenim en peu, 
tot i les dificultats que de segur en tenim, de normatives. Però creiem que és incumbència 
nostra, encara que no siga competència nostra, assegurar allò que encara està en peu, amb 
les millors condicions possibles. Demanem una intervenció real i decidida; i, per això, a la 
millor, com parlaven l’altre dia, Vanessa, la Sra. Moltó i nosaltres, a la ràdio, caldria posar a 
tots els ajuntaments, i per això podríem utilitzar la Federació de Municipis i Províncies per 
acabar ja amb la regla de despesa, i poder-ne tindre un ús, ara que tenim govern 
d’esquerres, podríem tindre un ús eficient i propi dels diners, podríem decidir pels nostres 
diners propis, que la iniciativa pública lidere la rehabilitació i inversió, però també de manera 
fiscalitzada, i amb la iniciativa privada, no tan sols els grans constructors, també els petits 
propietaris i constructors. Demanem intervencions en els solars i que demanaríem que no 
únicament en aparcaments, no! A vore, si podem millorar aquestes zones verdes i si podem 
passejar de manera més agradable... I demanem, també, respecte, no ja a la oposició, ací 
Pablo i jo no hem vingut a fer amics, ja venim amb els amics fets, però jo crec que cal 
respecte amb el poble, conéixer les seues necessitats i resoldre-les, sobretot, no repartir-les. 
Per tant, i ja acabe amb açò, defensem el que hem estat defensant des de fa ja molt de 
temps: que ho facen malament els altres no és excusa perquè vosaltres, el govern actual, no 
ho faça bé. 

Sr. Santiago:
Ara sí, vaig a fer-ho molt breu. Des de Podem fem una crida a la responsabilitat i a la calma, 
sobretot en temes tan importants i tan estratègics per a la ciutat: perquè, si no, per contra, 
no avançarem. Tenim dissenyades les propostes estratègiques pel que fa a rehabilitar i 
analitzar el centre de la ciutat. Tenim els instruments o molt aviat tindrem un segon 
instrument que serà l’Observatori de l’Habitatge, però tenim la Mesa del Centre. Entenem 
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que la Mesa del Centre és un bon instrument i li hem de donar un bon ús. I donar-li un bon 
ús significa començar a incrementar les freqüències per a poder accelerar tot el que fa 
referència, com he dit al principi, a la rehabilitació i dinamització del nostre centre. Gràcies.

Sr. Marcos Martínez:
No, yo también seré breve. Como ha dicho el compañero, tenemos el plan, tenemos las 
herramientas y entiendo que tenemos la voluntad, con lo que solo nos queda que ponernos 
a ello, !no¡, y sobre todo no caer o no permitir que sea un arrebato puntual por un motivo 
concreto que ha sido esta tormenta y conseguir priorizar y poner en marcha todos los 
proyectos posibles lo antes posible. Muchas gracias.

Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. Simplement per matisar. Sr. Martínez, no es quede amb el títol del 
punt. El que estava plantejant-li és millorar les condicions de seguretat: càmeres, presència 
dissuasiva, tallers de conflictes. Quan parla d'adequació dels solars, és cert que estan fent-
se, però els punts, les actuacions anaven més enllà, estàvem parlant d’ordenança de 
conservació, rehabilitació d’immobles, solars, convenis amb els propietaris, bonificacions, 
que en part estan fent-se, però hi ha un reglament, unes ordenances que és del que 
estàvem parlant. Quan parlem de deteriorament dels edificis al voltant del carrer Sant 
Francesc, cert, anem a fer-hi unes actuacions, però hi ha molt a fer. Tot això estava 
catalogat, hi havia uns imports que estaven fent-se i que hi havia una planificació al llarg del 
temps. I, malauradament, amb tota la voluntat que vulguen tindre i de fer, és cert que hi ha 
dèficit de diners, però ens havien plantejat 4 anys, estem quasi en el tercer any, i no..., no 
hem avançat tant com almenys necessitava el centre. Aleshores, plategem-nos què és el 
que necessitem, què anem a fer i d’on anem a traure eixos diners. He plantejat eixos 6 
punts, els punts més importants del que s’havia d’haver adoptat en la primera part de l’any. 
Sr. Martínez, no hi ha cap problema, continuarem col·laborant com hem col·laborat fins ara 
en el tema de la Mesa del Centre, no ho dubte.

Sr. Ruiz:
Gràcies, Sr. Alcalde. Bé, des de la meua condició de periodista, he arribat al saló de plenaris 
i hi he estat moltes vegades seguint-lo com ara fan els companys i, Sra. Obiol, quan l’alcalde 
no està satisfet amb la intervenció dels seus portaveus, sol abusar del seu..., del seu torn. Jo 
crec que parlar de política, de política informativa per part d’este govern, crec que no entraré 
a valorar-ho i que el Sr. Martínez atribuesca a l’oposició que en 9 mesos hem fet o no hem 
fet la feina, quan porta 9 anys al govern, em sembla una autèntica irresponsabilitat, perquè 
per la mateixa regla de tres, vosté i el Sr. Alcalde van estar 4 anys en l’oposició, amb la qual 
cosa, des del primer dia, podria haver estat aplicant eixes mesures que vostés tant 
treballaven en l’oposició i, per tant, en 9 anys, en 9 anys podrien..., podrien haver posat en 
marxa moltes de les mesures que plantejaven i, sobretot, haver tingut uns millors resultats. 
Per tant, vull insistir, malgrat les desqualificacions i provocacions del govern: la nostra mà 
estesa per tal de col·laborar en la millora del nostre centre.

Sr. Jordi Martínez:
Perdó. Moltes gràcies. Bé, Sr. Ruiz, ací, durant tots els anys que jo he estat ací en este 
govern, l’alcalde sempre intervenia després dels seus regidors, sempre, ho hagueren fet bé 
o ho hagueren fet malament. Hi havia gent com el Sr. Pastor que ho feia molt bé i després el 
Sr. Sedano intervenia, però a mi no m’importa, el Sr. Alcalde sempre ho fa millor que jo, però 
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molt millor, per això és l’alcalde, per això és l’alcalde el Sr. Francés, perquè ho fa millor que 
jo. És que..., és que és simple. De tota manera, a vore, nosaltres anem examinant-nos cada 
4 anys i anem traient millor nota, potser no ho fem tan malament, no?, dic jo, perquè la gent 
tampoc no és tan tonto, jo crec que, potser, tampoc no ho fem tan malament. Home, dir 
que..., Sra. Obiol de Guanyar, és que anava a dir de Podem i quasi m’esvare..., m’esvare, 
quasi m’esvare, dir que la Mesa del Centre és l’altaveu de les nostres propostes, crec que és 
deixar molt malament la Mesa del Centre, del Centre, eh!, sí..., sí..., no..., no..., no..., no... 
Vosté ha dit que la Mesa del Centre és l’altaveu de les nostres pro... Vosté es creu que la 
gent de la Mesa del Centre ho permet això? No, em toca a mi..., em toca..., em toca a mi..., 
no..., no..., és que m’ho he apuntat perquè fóra literal, no..., no..., no tinc res. Jo tinc..., jo tinc 
un bolígraf i m’ho he apuntat perquè fóra literal. Vosté ha dit: «no, no, és l’altaveu de les 
vostés propostes». Doncs, mire, després ho veu un dia amb «l’això» i li ho envie jo.

Sr. Alcalde:
Si deixa que acabe el Sr. Martínez...

Sr. Martínez:   
Creu que la gent de la Mesa del Centre...? Creu que la gent de la Mesa del Centre no n’és 
conscient? I està en contra que es puguen fer coses des de la Mesa del Centre. Jo crec que, 
a vegades, el que passa és que a vosté no li agrada quan algun organisme no diu el que a 
vosté li agrada. Això és distint, bé...

Sr. Alcalde:
Deixe que...

Sr. Martínez:
Ja està tota nerviosa, ja s’ha fet nerviosa, l’han baixada del seu núvol de..., de donar-nos ací 
a tots classe. Doncs no, mire, jo li he de dir, perquè és el meu torn, el que jo pense del que 
ha dit vosté. Açò és la democràcia i açò són els plens, poder dir jo també... Sap què passa, 
que nosaltres parlem els últims perquè som el govern, i l’alcalde parla quan vol, perquè té 
les atribucions i és qui convoca açò, i parla el que vol i el temps que vol, com ha sigut ací 
sempre. A vore, per allò que deia el Sr. Ivorra, és que és el que estem fent, se signen 
convenis amb els propietaris quan no s’han signat mai. Mire, vosté coneix la zona esta del 
carrer Major. Quan estava el Partit Popular, a mi m’agradaria saber com s’havien fet eixos 
aparcaments en zones que són particulars. Ara anem propietari per propietari, ací hi ha gent 
que està deixant-se la pell, signant convenis, signant convenis amb els propietaris perquè 
ens cedisquen eixe aparcament, amb tota la legalitat, i en els casos en què no ho podem fer, 
no ho fem, doncs estem signant els convenis com toca. Estem fent l’aplicació d’eixe pla, que 
vosté diu que no està fent-se. Està fent-se..., està fent-se. I després, per acabar, jo crec que 
ací tenim, almenys, tots la intenció de l’aplicació d’estes polítiques i, sobretot, del pla 
estratègic al centre, però a mi també m’agradaria traslladar-los a vostés que podem treballar 
junts si la qüestió està en la voluntat de millorar el centre. Si això va a ser un..., un espai per 
intentar desgastar el govern, ens tindran enfront sempre, i jo per mi, jo no sé si..., entenc que 
també en la següent..., intervenció... Hi ha intervencions en el tercer punt? Aleshores, ho 
deixaré per al següent.

Sr. Alcalde:
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Encara que els sàpia greu, vaig a intervindre i això que el meu portaveu, com sempre, és 
brillant en les seues explicacions, i és cert que en l’anterior intervenció he sigut vehement. 
Intentaré ara no ser-ho tant, però quan un viu a Alcoi i el defén amb la passió que ho fa este 
govern, i sent algunes coses, és difícil no alçar la veu. I si la seua primera intervenció 
haguera sigut com la d’ara, el to de tots crec que haguera sigut millor per al funcionament 
d’este plenari, d’este plenari, sobretot el to i el fons, perquè ha sigut excessiu el que han fet 
Compromís, Guanyar i el Partit Popular. El pla estratègic del centre s’ha de recordar que 
naix des de la unitat, des de la participació i d’un procés de diàleg de tots els grups polítics 
de l’anterior corporació amb els veïns, Universitat, Cambra de Comerç, comerciants, amb tot 
el teixit socioeconòmic de la nostra ciutat i vam aconseguir definir una sèrie de línies 
d’actuacions consensuades. Però, que és més important? la Mesa del Centre, i eixe esperit 
de treball col·laboratiu, d’unitat i de consens, no acaba al febrer de 2018, quan se signa el 
Pacte pel Centre, sinó que la voluntat, des d’eixe moment, i que hui continua plenament 
vigent, és que les mesures que s’impulsen des de la Mesa del Centre són consensuades. I, 
per tant, tot el que s’ha fet durant estos dos anys, que ha sigut molt i bo per al centre, s’ha 
fet perquè en la Mesa del Centre s’ha acordat. I és cert que, segurament, en estos anys hi 
ha hagut un major protagonisme del govern municipal, diguem-li altaveu o no, però perquè la 
resta de grups has estats callats, perquè la resta de grups no ha aportat ni una sola proposta 
a la Mesa del Centre, ni una, ni una, i el govern, dialogant amb els comerciants, amb 
empresaris, amb els veïns, ha anat configurant, proposant i plantejant propostes que han 
sigut molt positives per al centre d’Alcoi, per a destinar eixos 300.000 euros que és el 
compromís que tenim perquè ho decidisca la Mesa del Centre, però no vol dir que són els 
pressupostos que van destinats al centre d’Alcoi, a corregir els problemes que hi ha, a 
apostar pel futur i a fer millores al centre de Alcoi. Ara mateix hem licitat la reurbanització del 
carrer Sant Francesc, amb mig milió d’euros, i no ix de la Mesa del Centre, no, és a compte 
d’eixos 300.000 euros. En 2020 s’invertiràn mig milió d’euros per reurbanitzar Sant 
Francesc, a més de 300.000 euros en allò que decidisca la Mesa del Centre, a més de totes 
les accions que estem fent. Però en estos 9 anys en què diuen que no hem fet res, doncs 
mire, en estos 9 anys, el centre d’Alcoi l’hem dotat d’activitat i hem fet un centre de 
referència de l’emprenedoria i d’innovació a l’Àgora, hem fet el parc del Tirisiti a la Glorieta, 
hem obert un quiosc a la Glorieta per a donar-li major activitat i hem reformat la Glorieta, 
hem fet la reurbanització del Camí, hem fet una programació cultural a la Capella de l’antic 
Asil, hem fet l’ampliació de Mossén Torregrossa, hem fet la nova il·luminació del Nadal que 
ens ha donat una idiosincràsia pròpia en el trajecte de la Cavalcada, hem fet l’ampliació de 
voreres al País Valencià, el condicionament del parc del Parterre, el condicionament del jardí 
de la costera del Gurugú, hem creat l’oficina PROP de la Generalitat Valenciana al centre 
d’Alcoi, hem obert l’oficina de comerç a San Francesc, hem obert els nous jutjats, hem obert 
el Museu de Nadal, l’oficina de la Policia Nacional, hem reformat la plaça de les Xiques, hem 
reformat la placeta de les Eres, hem obert el CADA, hem reformat el pont del Viaducte, el 
pont de Sant Jordi, el pontó de Sant Jaume, el carrer Sant Jaume, hem creat pàrquings al 
centre d’Alcoi i, a més, els hem fet intel·ligents; hem millorat l’accessibilitat de la plaça 
d’Espanya i els seus voltants, hem fet l’ampliació de voreres a Sant Llorenç, hem fet un cicle 
d’exposicions que ens situa com a referents culturals, referents culturals que som al País 
Valencià, hem impulsat el pla ARRU rehabilitant 111 habitatges i havíem presentat el segon 
pla ARRU, al Partidor, amb 3 milions d’euros, que es van quedar a les portes i que ja ens va 
traslladar la Conselleria d’Habitatge que en la nova convocatòria teníem moltes possibilitats 
de poder entrar en eixa ajuda per a rehabilitar i per a construir al centre d’Alcoi. Hem fet el 
Pacte del Centre, hem ajudat a..., hem tret ajudes per a rehabilitar elements històrics, les 
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ajudes que han eixit de la Mesa del Centre per a obrir comerços, 45 comerços i 24, 45 
comerços nous i 24 rehabilitacions. Hui hi ha més comerços que fa tres anys gràcies a la 
Mesa del Centre, gràcies a tots, gràcies a tots. La Generalitat Valenciana ha invertit en 
l’ARRU, en els seus habitatges públics, ha invertit 800.000 euros en el parc públic 
d’habitatges. Hem impulsat la Fira Modernista, la Ruta del Modernisme, hem restaurant les 
fonts patrimonials, hem fet la reobertura dels sortidors, hem fet un pàrquing a Sant Joan, 
hem fet el condicionament del parc de Sant Vicent o l’àrea esportiva del Camí i la Sardina, 
entre moltes i moltes i moltes iniciatives que hem fet durant estos anys. Insuficients..., 
insuficients..., però mesures que han permés que hui hi haja més comerç i, per tant, que el 
centre estiga més (...) que ahir, que hi haja més activitat cultural, més activitat social, més 
presència de la ciutadania i més excuses, més motius per a gaudir del nostre centre històric 
per part no només de tots els alcoians i alcoianes, sinó de tots els que ens visiten, que cada 
vegada en són més. L’altre dia eixia una noticia que hui en dia l’activitat cultural que es 
genera al centre és un dels punts de major atracció dels turistes que vénen a la nostra ciutat. 
Però hui, després de 3 anys, també hi ha més alcoians i alcoianes que viuen al centre, el 
padró en el centre històric d’Alcoi s’ha incrementat en 83, 4 gràcies a vosté, a més de 79, 
que, a més a més, han volgut, com vosté, viure al centre d’Alcoi. Però no ho oblidem, la 
Mesa del Centre és el consens, i el que hem fet i el que no hem fet és perquè ho hem 
acordat entre tots. Per tant, quan un es responsabilitza d’un projecte, no pot vindre després 
a traure comptes, ha d’actuar i ha de proposar i ha de corregir aquelles coses que s’hagen 
fet i que no han donat els resultats esperats, però hi som tots coresponsables, perquè eixa 
és la virtut de la participació. Quant a l’estat dels edificis, ja ho ha comentat, després de la 
reunió amb l’IVE d’ahir, que és una proposta que la regidora d’Urbanisme... --una gran idea, 
per cert--, va proposar que, igual que les ITV dels vehicles, que igual que les ITV dels 
ascensors, que tenen un adhesiu gràcies al qual cada un sap quan l’ha passada i quan li 
toca..., van a passar..., que a partir d’ara mateix en totes les inspeccions, en totes les 
avaluacions dels edificis, en el moment en què es faça, es pose i ho farà la mateixa 
Conselleria, es posarà una placa que indique quan l’ha passada i quan ha de tornar a 
passar-la, perquè ho sàpiguen, no només els propietaris, que ho saben, els propietaris ho 
saben, sinó tots, i en siga més fàcil, també, el control i seguiment. També, evidentment, d’ací 
a poc, anem a iniciar el procés de diàleg i de consens de la rehabilitació del centre. En el 
pressupost hi ha un ARRU de 2 milions d’euros entre el Ministeri, Generalitat i l’Ajuntament 
per a construir habitatge públic, que està en el pressupost que presentarem la setmana que 
ve, l’ARRU del Partidor. Com ja he dit, hi volem tornar a optar en la propera convocatòria, 
anem a reunir-nos amb tots els propietaris legítims, vull dir, els que..., amb els que es pot 
parlar del centre d’Alcoi, per a parlar de tots els solars que hi ha buits, negociar amb ells i 
parlar d’una programació per edificar als solars que fa més d’una dècada que tenen erms al 
centre d’Alcoi, i intentar impulsar que, d’una vegada per totes, edifiquen i, per tant, que 
ajuden, també, com és la seua obligació i la seua responsabilitat, a la rehabilitació del centre 
i també, en la conversa que vaig tindre amb el vicepresident segon de la Generalitat 
Valenciana, en què li vaig agrair el suport des del minut u i la predisposició perquè l’IVE 
ajudara a avaluar tots els edificis del centre que podrien estar afectats per la borrasca Gloria, 
li vaig dir que, evidentment, que la ajuda no podia acabar ací i que en el moment que 
tinguérem eixe diagnòstic, havíem de seure amb la vicepresidència, amb la consellera 
d’Habitatge i també amb el Ministeri per a impulsar un pla, conjunt, que done resposta a les 
inquietuds que té el nostre centre d’Alcoi. I es va comprometre a treballar en eixe sentit i a 
mantindre les reunions i poder aconseguir el màxim d’ajudes possibles perquè els 
propietaris es puguen vore incentivats, també, a complir amb la seua obligació de 
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responsabilitat, que és mantindre adequadament els seus habitatges, i aquells que tenen 
solar, que no estan edificats, que edifiquen d’una vegada per totes. Per tant, queden tots 
convocats a la propera reunió del centre perquè aporten les seues propostes, iniciatives, i 
com deia el Sr. Martínez, recorde i ho fa sempre, que este és un govern que moltes altres  
virtuts, que no reconeixeran mai, este és un govern obert, amb el qual no només en els 
plenaris, no només en les comissions --i algun de vostés, algun dels grups ho fan--, poden 
vindre i dir: «tenim esta proposta, per què no la treballem i vore si és viable o no és viable?», 
i en molts casos l’hem treballada i l’hem duta a terme de la mà dels diferents grups que 
estan en l’oposició. Eixe oferiment, hui i sempre, està damunt la taula. Este punt s’ha de 
votar.

El Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus asistentes, con los votos a favor de los 
concejales de los grupos políticos SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), 
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), 
adopta el siguiente acuerdo: 

ÚNICO: Solicitar al Ayuntamiento de Alcoy la aplicación urgente del Plan Estratégico del 
Centro para la regeneración del barrio y, en su caso, la incorporación de medidas 
complementarias.

3. 2053/2020 SECRETARIA GENERAL 
ESTUDI D'APLICACIÓ DE MESURES ECONÒMIQUES COMPENSATÒRIES ALS VEÏNS 
AFECTATS PER LA FALTA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE

Sr. González:
Bon dia. Bé, bona vesprada ja a tots, a totes les persones que encara queden al saló de 
plens. Comence fent una petita intervenció, també, amb el temps que tinc, parlant de..., 
de..., de..., parlant de la Mesa del Centre. Potser és cert que directament en la Mesa del 
Centre no hem proposat coses, però jo recorde que en la passada legislatura, en 
pressupostos i en comissions, s’han presentat propostes, s’han presentat..., l’estudi que vam 
fer amb l’empresa Heterotopia, que recollien vora 500 propostes de veïns. Vull dir que de 
propostes se n’han fet i en el plenari s’han presentat propostes dels solars per a convertir-los 
en espais públics, s’ha presentat propostes de transformar en zona de vianants. Vull dir, de 
propostes se n’han presentat, després, un altra cosa ja és que, que, que..., ho facen o no. 
Parlant del tema de l’aigua, hem vist, hem estat parlant ja que els pous de..., els pous de 
Barxell són..., els problemes són històrics i que vénen de llarg, i que, fins i tot, mirant els 
contractes de l’any 2000, ja s’hi assenyalava. Hem parlat que s’han instal·lat mesures per a 
evitar-ho, que atesa la situació, les mesures que s’han instal·lat no havien funcionat per 
problemes elèctrics i pel que siga. Ara s’instal·laran noves mesures i se suposa que ja no 
tornarà a passar. A final ho encertarem. Respecte de l’actuació per a solucionar el problema, 
no tenim cap dubte que els treballadors de la casa han treballat de valent per solucionar-loso 
el més prompte possible, els treballadors de l’empresa, i que una vegada ha ocorregut 
l’incident eixe, se solucionarà tan prompte com siga possible. Després, per respecte a la 
informació que s’ha donat des de l’Ajuntament, nosaltres sempre hem dit des de la setmana 
passada que hem trobat deficiències. Sí que és veritat que hem escoltat que tots els 
informes..., de com s’ha informat. Abans el regidor Jordi Martínez ho ha dit, la part de 
l’empresa, la part de l’Ajuntament. Però nosaltres sempre, al final, el que hem vist, també, és 
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que es parla que..., potser els dubtes que tenim d’una..., d’una realitat que véiem nosaltres. 
Però nosaltres intentem fixar-nos en la realitat que viu la ciutadania i al final el que hem vist 
és que la cronologia que es fa des de..., del que ha sigut informació de l’empresa, no és la 
mateixa que la ciutadania ha rebut, principalment perquè la ciutadania potser no ha rebut 
totes les informacions puntuals. Perquè..., perquè primerament s’informava d’unes coses 
que després, en els següents comunicats, no es feia, perquè hi havia missatges 
contradictoris que deien que es tallava l’aigua als afectats, però deien també, a la vegada, 
que no s’utilitzara, cosa que és normal. Al final el que entenem és que és normal que amb  
tots els missatges diferents que s’han enviat, la gent tinga dubtes i, a més, si recordaven, 
per exemple, els casos com el del 2016, a algú li passaria el mateix..., que se solucionara 
prompte, com aquella vegada, perquè els protocols eren diferents. Entenc que enguany han 
canviat i que no es podia solucionar de la mateixa forma. També hem vist usuaris que 
telefonaven a Aqualia i eren atesos, però les informacions que donaven, hem vist que eren, 
a vegades, no escasses, sinó a vegades contradictòries les unes amb les altres i no 
acabaven de coincidir amb el que deien els comunicats. Per les xarxes hem vist també que 
molta gent preguntava dubtes i consultava, o siga, feia consultes sobre dubtes que tenia 
sobre els comunicats i tampoc no se’ls responia. Després hem vist que, al final, durant el 
temps de les restriccions, s’ha informat pels canals de l’Ajuntament, s’ha informat per la 
premsa, però al final el que ha passat és que hi ha hagut usuaris que han patit talls d’aigua, i 
uns altres no; uns han vist que l’aigua els eixia tèrbola, altres, no; uns que es van assabentar 
de la noticia, uns altres que no, que van ser informats, però per familiars. No és poca la gent  
que es va assabentar en un primer moment, altres que no se n’havien assabentat i han 
gastat l’aigua de l’aixeta, i al final molts han tingut dubtes i, sobretot, patiment pel 
desconeixement, pels seus familiars, pels xiquets i xiquetes de la casa, per dones 
embarassades que deien que havien begut aigua i no sabien si això suposaria un problema; 
al final, sobretot, per falta d’informació. I, al final no pot ser, no crec que siga també una 
percepció nostra, perquè creiem que..., tampoc no creiem que la gent..., no anem a dir ací 
que la gent és tonta i que no s’assabenta del que es comunica, perquè creiem que si hi ha 
hagut tanta gent que ha tingut tants dubtes, és perquè la informació que se’ls ha donat no 
els ha informat degudament. Açò hauria de fer-los replantejar-se els mètodes de 
comunicació. Ho parlàvem abans. Però, a banda, podria haver-se fet porta per porta o mirar 
un sistema de fer-ho per SMS o com es diga. Ho hem comprovat un dia al despatx, a 
l’Alcaldia, perquè en una opció interessant de replantejar-nos de quina forma comuniquem a 
la ciutadania els assumptes, ja no urgents, ja no els més importants, però, també, moltes de 
les coses que es fan i que arriben a la gent d’una forma directa. Acabe dient, per exemple, 
que no es va actuar degudament i em permeten que gaste..., vaig a gastar la paraula 
«mentir», potser un poc violenta. Podem dir que en no dir la veritat directa... Ho ha comentat 
abans Quique Ruiz, quan l’Alcalde fa unes declaracions en què el divendres 24 es diu que 
s’ha informat casa per casa i la gent veu que no s’ha informat casa per casa. Què se suposa 
que he de fer? De quina paraula ens hem de fiar? Perquè entenem que al final molta gent se 
senta enganyada i dic mentir perquè al final, si de forma objectiva no es va comunicar, és 
mentir. El que no sabia també és quin és l’objectiu que se suposa..., quin es l’objectiu de fer 
eixes declaracions? És per ignorància de no saber què és el que s’ha fet, és per intentar 
maquillar la situació. Al final, això. Si, això, continue després. Però bé, sobretot, els 
problemes que hem vist són per falta d’informació. Després parlaré de més assumptes. 
Gràcies.

Sr. Ferrándiz:

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


72 de 76

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13067227011757165527 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web 
http://www.alcoi.org

Gràcies, Alcalde i benvinguts a tots els assistents. Bé, en primer lloc, des de Podem, com no 
potser d’una altra forma, estem d’acord que s’estudien mesures compensatòries per a la 
gent que s’ha vist afectada pels talls de subministrament. Però hi ha una cosa que em 
sembla que és important de destacar: si fins ara s’han dut a terme una sèrie d’actuacions i 
una sèrie de mesures per evitar que aquest problema de filtracions a l’aqüífer es repetira, 
però cada vegada que tenim una situació així més greu o de pluges més abundants, sembla 
que torna a ocórrer. Aleshores, tal volta si aquestes no han funcionat, hem decidit treballar 
per buscar una mesura que ens permeta resoldre el problema i no haver d’actuar cada 
vegada que açò es produïsca. I si, de moment, no fóra possible, no perquè dubtem que 
l’Ajuntament no haja tingut la voluntat d’informar la ciutadania o que ho haja fet amb la 
voluntat d’amagar la informació, sinó simplement perquè està comprovat, perquè així ens ho 
han traslladat a tots, a tots els grups, pense que estem ací, que la informació no ha fluït com 
devia i tots hem tingut casos de gent que no sabia molt bé què podia fer amb la seua aigua. 
Aleshores, pense que..., no perquè hagen tingut una mala intenció, sinó perquè la campanya 
informativa en si no ha funcionat, doncs hauríem d’estudiar un poquet quin és este protocol 
de comunicació que tenim, simplement per tractar de millorar i de poder evitar de repetir 
situacions que han sigut desafortunades i que podem evitar.

Sra. Rosa García:
Si, buenos días de nuevo. Bueno, en este punto lo que estamos solicitando al Ayuntamiento 
es el estudio de una aplicación de medidas económicas compensatorias a los vecinos 
afectados por la falta de suministro de agua potable, ahora eso es una obviedad, que se 
produjo, que fueron cuatro días, según hemos sabido, fueron 11.755 personas las 
afectadas, y lo que parece también claro, por que así lo dicen los afectados, y debemos 
pensar que lo que dicen los afectados es cierto, es que no tuvieron una buena información al 
respecto. La causa, es…, lo que extraemos nosotros des de el grupo municipal Ciudadanos 
a raíz de los informes, que son muy técnicos y tenemos pues, seguramente no tenemos 
toda la forma de podernos analizar, y por otra parte tampoco tenemos porque dudar de 
ellos, porque es un informe técnico, y no hay más, pues la causa, al parecer son las 
abundantes precipitaciones, en el pozo de Barxell, y el pozo de Barxell que cubre Batoi, 
Llençols, Santa Rosa alta y Ensanche alto, al existir cortes en el suministro eléctrico, el 
sistema de control de calidad de agua que existe en el depósito, es decir, el turbidímetro 
falló, con lo que tardaron en detectarse los elevados índices de turbidez del agua, esto, a 
falta de que me digan que no es así, parece ser que fue lo que paso, yo haría una reflexión 
personal y es si es necesario esperar a las mediciones de ese turbidímetro o si bien se 
podría haber anticipado la actuación debido a la cantidad de lluvia que había y que 
sabíamos que iba a verla e ir a comprobarlo antes de que, de que tuviéramos las medidas 
del turbidímetro. Por otra parte lo que se solicita es un informe para ver si hay que dar una 
indemnización, no tenemos ahora mismo datos suficientes, por eso creo que se solicita 
informe, si que puedo aportar que FACUA en algún caso ha dicho que si, que debía haber 
una compensación, pues, en cualquier caso, nosotros consideramos que si, que si FACUA 
dice que se debe hacer y el estudio corresponde a que se debe hacer alguna 
compensación, pues bueno, que si, salvo que al final se determine que el siniestro fue por 
fuerza mayor, entonces, como no…, probablemente no intervenga en la segunda ocasión, 
pensamos que hay que tramitarlo y sobre todo, sobre todo que se comunique a los 
afectados como y en que forma se va a recibir esta compensación. Gracias.

Sr. Ivorra:
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Gràcies novament, Sr. Alcalde. Tornem a recordar que els accidents no es poden preveure, 
les respostes, sí. El plantejament que, com han dit els companys de corporació, la falta 
d’informació, entenem que ha sigut una..., no ha estat la correcta. Es podrien haver millorat 
els serveis. També, respecte del tema del desabastiment d’aigua, com ja vam patir en una 
situació semblant, en un moment determinat es va donar aigua, es va repartir aigua potable 
al veïnat. Pensàvem que podria haver-se fet o almenys ens agradaria saber per què no es 
va plantejar esta solució. I llegint detingudament la instrucció tècnica que ens han passat 
d’Aqualia, l’FPG 101-1, l’edició número 3: «Actuaciones en caso de alerta por fuertes 
precipitaciones», ens dóna a entendre que o hi ha hagut més d’un problema que no 
estaven..., que no estaven previstos en la instrucció tècnica que entenem que s’hauria de 
millorar, perquè quan parla que quan hi ha un risc de tempesta, que es pose en control 
automàtic el (...) de la bomba, el control automàtic depén de la terbolesa i que s’envie 
informació cada 3 hores per a comprovar-ho. Potser, s’ha donat la circumstància, perquè 
així ens va semblar quan vam anar a vore el pou d’extracció de Barxell, que les antenes 
havien caigut per les circumstàncies, perquè no hi havia hagut una comunicació real o 
eficient en el moment determinat, des del pou fins a les instal·lacions, i això havia retardat la 
informació que poguera haver-hi la terbolesa dins de l’aigua o que no es pararen les 
bombes, si eren necessàries. Ens agradaria que ens ho explicaren, perquè és el que 
realment entenem d’una part de l’informe. I, a banda d’això, quan parla de l’alerta per fortes 
precipitacions, no planteja en cap moment una precipitació de fortes precipitacions, 
acompanyades de neu, que puga haver-se donat en el cas este... En el control de captació 
in situ, quan s’han de desplaçar els tècnics al pou i verificar in situ el nivell de terbolesa, si 
s’havia avariat entre el control i les comunicacions, atés que hi havia neu, atés que hi havia 
un accés dificultós per a aplegar al pou, no hi estava recollit i no hi havia un procediment 
efectiu de com realitzar eixes tasques. Si ens ho expliquen i si ens dónes la possibilitat que 
ha sigut correcte, no hi tindria cap inconvenient, però sí que ens agradaria si és uns dels 
problemes que ha ocorregut, que s’informara l’empresa perquè tinguera unes instruccions 
tècniques concretes de com solucionar aquest problema.

Sr. Ruiz:
Moltes gràcies de nou, Sr. Alcalde. L’obligació de l’Ajuntament és subministrar aigua apta 
per al consum i durant quatre dies, com hem comentat abans. No va ser apta i per part de 
l’Ajuntament d’Alcoi no es van donar alternatives. En conseqüència, la gent que necessitava 
l’aigua per a poder fer l’ús domèstic, la higiene, la cuina i beure, doncs havien de consumir 
aigua embotellada, generant una despesa innecessària, però obligada per la situació. A 
banda, en no tallar l’aigua, el comptador continua comptant. Per tant, es produeix un frau 
perquè els ciutadans hauran de pagar com a aigua bona, la que no ho era. Per tant, crec 
que és de justícia que puguen estudiar-se les mesures econòmiques pressupostàries a 
través de la fórmula legal que puga estimar-se per part dels tècnics. Jo crec que és una 
qüestió de justícia, per tal de poder demostrar que l’administració està al costat dels 
ciutadans. 

Sr. Martínez:
Moltes gràcies de nou. Jo, Sr. Gonzàlez, jo crec que..., o jo no «m’entere», cosa que és fàcil, 
però d’açò ja s’havia parlat en el primer punt, no? Ací estem parlant..., dic jo..., no..., no..., és 
que, clar, és la mateixa intervenció que ha fet la Sra. Obiol. Sí, sí, a mi l’alcalde em rectifica, 
amb bon criteri, jo no sé quina és la bona de les dos, la intervenció que han fet vostés, 
perquè clar, hem tornat a..., hem tornat a parlar del mateix, del mateix problema. I al Sr. 
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Ivorra vaig a tornar-li-ho a dir: vosté ha llegit l’informe? A vore, jo crec que l’he explicat, 
vostés el tenen des d’ahir. A mi vosté no m’ha dit: «xe, açò no ho he entés, explica-m’ho». 
Ho hem tornat a explicar ací. A vore, ací es produeix una filtració en l’aqüífer..., no..., bé..., 
estic explicant-ho. Però no volia que li ho explicara? Li ho tornem a explicar: Després se’n 
van al depòsit i en el moment en què al dipòsit hi ha una fallada elèctrica, que crec que és el 
que posa en el text, hi ha una fallada elèctrica, i el turbidímetre, que és el que mesura la 
terbolesa de l’aigua, no respon. Però vaig a dir-los una cosa, entre parèntesis, açò s’instal·la 
l’any 2017, ací des de l’any 2000. Quan vostés tenien responsabilitat de govern, saben què 
es feia quan passava un episodi d’estos? Se n’anava un funcionari, un funcionari..., un 
treballador allí, s’asseia davant l’aigua i anava mirant, i quan veia que estava tèrbola, deia: 
«tèrbola». Enviem un turbidímetr portàtil, mesurem i aleshores tallem l’aigua. O siga, que ho 
tinguen tots els alcoians clar que fins a eixa implantació del turbidímetre, en èpoques 
anteriors ací gent havia begut aigua amb una turbidesa per damunt de 5, perquè per damunt 
de 5 no aprecies la terbolesa de l’aigua. Aleshores, jo no estic explicant això. Este regidor, 
en companyia de l’empresa, van dir: «anem a mesurar en continu la terbolesa de l’aigua, 
perquè ja ens va passar un cas en 2016», i l’empresa ha posat les mesures perquè tots 
estiguen tranquils. Quines altres mesures anem a aplicar? Anem a posar-ne’dos, però si ha 
sigut una fallada elèctrica... Però que no ens creguem que és que ací, amb eixa terbolesa, 
no..., no..., no... Ací, durant molts anys, ací la gent de segur que ha begut aigua tèrbola, 
perquè a Barxell té unes filtracions que no anem mai a impedir, perquè els aqüífers tenen 
això, que arrepleguen aigua de diversos punts. Jo que vosté, Sr. González, diga d’intentar 
fer un sistema de comunicació, em pareix bé. També em pareix matèria de l’altre debat, però 
com que vostés volien dir el text de l’altre debat per a altres coses, perquè vostés volien el 
text de l’altre debat per a altres coses, ara han hagut de repetir-lo. Però em pareix bé, i vaig 
a dir-los una cosa: estic d’acord que s’estudie la manera de compensar, hi estic d’acord, hi 
estic d’acord, però dins de la legalitat. I també he de dir una cosa: que no ens coste més el 
collar que el gos. Perquè, clar, és que açò, al final, a l’Ajuntament d’Alcoi, al final estem 
parlant, pel càlcul que hem tret, que en un consum mitjà, mitjà no, alt, de 50 euros al 
trimestre, estem parlant de 16 euros mensuals, i després estem parlant de la divisió per tres 
dies .Però, de tota manera, anem a estudiar de quina manera, si s’han de tornar o s’ha 
d’indemnitzar als propietaris, als usuaris, que es faça. De tota manera, crec que els motius 
dels quals han parlat vostés era el debat anterior. En este crec que tots estem d’acord que 
s’ha d’estudiar la possibilitat que es puga fer una indemnització sobre eixa quantitat.

Sr. Abad:
Bien, no se si existen ayudas en este sentido, yo creo que no, pero sino no se pediría en 
este pleno, creo que aplicar medidas compensatorias no debe ser fácil, como evaluarlas, 
que baremo seguir, a quien y de que manera afectan a cada uno de los usuarios, como 
compensarles, pienso que tiene que ser complicado, pero eso se puede plantear su estudio 
para próximos problemas en la red, lo mejor sería que no volviera a ocurrir y así evitar la 
aplicación de medidas compensatorias. Personalmente estoy con el Sr. Martínez de que si 
me cortan el agua me generan un grabe problema, aunque sea apto para su consumo, y 
sobre la información recibida, yo, personalmente, he llamado para consultar el problema, he 
visto operarios de Aqualia colocando papeles informativos, además de la información por las 
redes sociales, si que es verdad que no toda la información ha llegado a todos los usuarios, 
pero el voz a voz, a veces, es más rápido que la tecnología, como se ha hecho toda la vida. 
Gracias.
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Sr. González:
Gràcies. Sent que les meues intervencions no vagen del que vosté vol. També, jo intente 
aprendre i al final aprofite el temps per a dir-li que crec que..., per a fer públic el que he de 
fer. Parlàvem dels problemes de falta d’informació, igual que s’han parlat en el tema del 
centre, en la segona i en la primera. En el primer punt, quan nosaltres parlàvem dels 
problemes d’informació, des del govern se’ns responia a Guanyar que el problema és que la 
remunicipalització ho arregla tot i soluciona tots els problemes. No, nosaltres no diem això, 
diem que en la recuperació de la gestió del servei no només es miraria el benefici econòmic 
d’una empresa, que es totalment raonable que una empresa vulga guanyar diners, però es 
posarien en primer pla les necessitats i la satisfacció de la ciutadania i creiem que la 
informació i la transparència és una d’eixes coses que amb la gestió directa podria dur-se a 
terme millor o, potser, almenys, no podrà l’empresa, que és l’encarregada d’informar, posar 
cap excusa per a informar. Al final, per resumir, si ja sé que este tema l’hem parlat tots, hem 
parlat nosaltres també amb comerciants i amb els hotelers que han tingut problemes, que 
sobretot parlen també de desinformació, que no saben què han fet amb l’aigua, que quins 
cafés han servit sense saber en quines condicions estava l’aigua. Uns altres que sí que ho 
han sabut, han hagut de canviar, han gastat aigua embotellada. Al final, la falta de 
consideració que s’ha tingut a l’hora d’informar i la falta de reconéixer que es podria haver 
informat millor, crec que també ajuda al fet que s’haja de compensar d’alguna forma, 
simplement això. I acabe, gràcies.

Sr. Martínez:
Bé, per acabar, acaba de dir el Sr. Abad que sí que va vore operaris posant paperets. No..., 
no..., és que vosté ha dit: «és que l’alcalde mentia», quan deia que no s’havien posat. Bé, 
doncs, a la millor ja tenim el benefici del dubte, que algú sí que ho va vore. És que això 
d’afirmar: «l’alcalde mentia» o «no deia la veritat». No, veu, veu, l’han pillat al minut, al minut 
l’han pillat a vosté. I, després, parlar, per respecte a les indústries i als empresaris d’este 
país..., parlar que és millor tècnicament una municipalització per a tractar els temes de 
l’aigua... ¿Vosté es creu que els ajuntaments tenim capacitat d’innovar i de I+D+I en els 
moments presents per a invertir o creu que són les empreses punteres les que tiren d’eixa 
locomotora? Jo ho tinc clar, que després ho podem aprofitar, sí. Que per a mi el servei 
públic ha de ser públic, això ho tinc claríssim, però clar, vostés és que es despengen dient: 
«no, no, de segur que és millor si és municipal». I amb quins paràmetres diu vosté això? 
Amb quins fa eixa afirmació tan contundent quan diu: «de segur que és millor municipal». 
Tècnicament, vosté n’està segur? Argumenteu..., no..., no..., és que ho ha dit, és que ací 
vosté ho diu, però al cap de dos mesos, ja no ho diuen. Clar, aleshores, per respecte a les 
empreses que li dediquen molts esforços per anar avançant en els temes de l’aigua i que 
després l’administració en podem fer ús, jo crec que s’ha de..., s’ha de ser un poc 
respectuós amb això. I no li dic jo que no vulga municipalitzar l’aigua, no estic dient-li això, 
però respectem també el treball de la gent que està ara per ara fent això, perquè eixes 
mesures que van a aplicar-se ara, sobretot, són suggeriments d’ells, no són suggeriment, 
amb tot el respecte del món, de cap funcionari de la casa, perquè els funcionaris de la casa 
no tenen eixos coneixements.

Sr. Alcalde:
Per a tranquil·litat de tots, no vaig a intervindre, així que passem a votació el punt. 
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El Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus asistentes, con los votos a favor de los 
concejales de los grupos políticos SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), 
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), 
adopta el siguiente acuerdo: 

ÚNICO: Solicitar al Ayuntamiento de Alcoy el estudio de aplicación de medidas económicas 
compensatorias a los vecinos afectados por la falta de suministro de agua potable.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las 13:55 horas, de 
lo cual, como Secretario Accidental, lo confirmo, extiendo esta acta, que firmo yo y el Sr. 
Presidente, en prueba de conformidad.
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