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Ple

ACTA de la sessió ordinària realitzada el dia 7 de febrer 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 Sanjuán Oltra

María Aranzazu de Gracia Gomis
María Baca Nicolás
Raül Llopis i Palmer

Miguel Juan Reig Abad
Carolina Ortiz Pineda
Sandra Obiol Francés

Pablo González Gimeno
Rosa María García González

Marcos Eduardo Martínez Coloma
Juan Enrique Ruiz Doménech
Lirios María García González

Francisco Cantó Coloma
Amalia Payá Arsís

Mario Ivorra Torregrosa
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Elisa Guillem de La Cruz
Cristian Santiago De Jesús

Aarón Ferrándiz Santamaría
David Andrés Abad Giner

INTERVENTORA
Nuria Aparicio Galbis

SECRETÀRIA
Sonia Ferrero Cots

-------------------
En la Ciudad de Alcoy, siendo las 09:35 horas, del día 7 de febrero 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 del Pleno, a 
los cuales legalmente se han convocado.

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

1. 240/2020 SECRETARIA GENERAL 
APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL ACTA DE LA SESSIÓ DE 27-12-2019 
(EXTRAORDINÀRIA)

Se da cuenta del borrador del acta de la sesión realizada por el Pleno el 27-12-2019 
(extraordinaria).

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

ÚNICO: Aprobar el acta de la sesión del Pleno celebrada con fecha 27-12-2019 
(extraordinaria).

2. 240/2020 SECRETARIA GENERAL 
PROTOCOL, CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.

Sr. Alcalde: Vull traslladar el condol a la família i amics de l’escriptora alcoiana, Isabel 
Clara-Simó i Monllor, Filla Predilecta i Medalla d’Or de la ciutat. Hem perdut una dona 
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inconformista i compromesa, que ha estat un referent en el món de les lletres catalanes i 
que ens deixa un patrimoni cultural que perdurarà en nosaltres i en les futures generacions.

3. 540/2020 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
DONAR COMPTE DE PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT I DE LES OBLIGACIONS 
PREVISTES EN LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 
3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA 
CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, QUART TRIMESTRE 
DE 2019 

De conformidad con lo establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales la Concejalía de Hacienda da cuenta al Pleno de 
la Corporación, en cumplimiento de lo establecido en el art. 4º de dicha Ley del informe de 
Intervención sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las 
obligaciones de este Ayuntamiento.

Asimismo, tal y como exige la Orden HAP/2105/2012, se da cuenta del detalle del periodo 
medio de pago a los proveedores global del periodo correspondiente, cuyo cálculo se 
efectúa de acuerdo con la metodología establecida por el R.D. 634/2014, de 25 de julio.  
Dicha información deberá publicarse, además, en la página web del Ayuntamiento según 
dispone el propio Real Decreto.

De igual modo, se dará cuenta al órgano competente de la Comunidad Autónoma, así como 
al órgano competente del Ministerio de Economía y Hacienda, de conformidad con lo 
establecido en el art. 4º, apartado 4º.

El Pleno de la Corporación queda enterado.

4. 1955/2020 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, EXP.: 2020/01.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 60.2 del RD. 500/1990, de 20 de abril, se 
propone el reconocimiento de créditos como consecuencia de la realización de gastos que 
se derivan de ejercicios anteriores. Dicha imputación no causa perjuicio ni limitación alguna 
para la realización de las atenciones del ejercicio 2020, con lo cual no es necesaria la 
tramitación de expediente de modificación de crédito según indica la Base 22 de Ejecución 
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del Presupuesto. La propuesta pretende dar cumplimiento al principio de anualidad 
presupuestaria, y el principio de devengo establecido en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local,  
teniendo en cuenta que existe consignación presupuestaria en el Presupuesto Municipal 
prorrogado para  2020. 

Visto lo anterior, así como el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación 
y Régimen Interno, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los 
concejales del Grupo Municipal SOCIALISTA (12) y con la abstención de los concejales de 
los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS 
(2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), adopta el siguiente acuerdo:

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

- Relación Q/2020/10000, por un importe total de 1.100,18 €, que empieza 
con la operación ADO nº 920200000240, Tercero:  DYC SINERGIAS 2.0, 
S.L., Importe: 677,60 €  y termina con la operación ADO  nº 920200000369, 
Tercero: WURTH ESPAÑA, S.A.14, importe: 145,01 €.

5. 1911/2020 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
APROVACIÓ D’OPERACIONS PENDENTS D’APLICAR A PRESSUPOST, EXP: 2020/01.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 60.2 del RD. 500/1990, de 20 de abril, se 
propone el reconocimiento de créditos como consecuencia de la realización de gastos que 
se derivan de ejercicios anteriores. Dicha imputación no causa perjuicio ni limitación alguna 
para la realización de las atenciones del ejercicio 2020, con lo cual no es necesaria la 
tramitación de expediente de modificación de crédito según indica la Base 22 de Ejecución 
del Presupuesto. La propuesta pretende dar cumplimiento al principio de anualidad 
presupuestaria, y el principio de devengo establecido en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local,  
teniendo en cuenta que existe consignación presupuestaria en el Presupuesto Municipal 
prorrogado para 2020. 

Visto lo anterior, así como el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación 
y Régimen Interno, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los 
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concejales del Grupo Municipal SOCIALISTA (12) y con la abstención de los concejales de 
los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS 
(2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), adopta el siguiente acuerdo:

Reconocer los créditos que se señalan en la siguiente relación, con imputación a las 
partidas presupuestarias correspondientes:

 Relación Q/2020/9999, por un importe total de 793.323,15 €, que empieza con la 
operación OPA nº 920190017157, Tercero: AMPA ASOCIACIÓN PADRES 
ALUMNOS COLEGIO MIGUEL HERNÁNDEZ, importe: 1.925,00 € y termina con la 
operación OPA  nº 920190019179, Tercero: CANTÓ OBRAS, S.L., importe: 3.023,19 
€.

6. 422/2020 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

És d’interés de la Regidoria de Democràcia Participativa i Transparència aprovar un nou 
Reglament de Participació Ciutadana que s’adapte als  canvis legislatius que s’han produït 
als últims anys, donat que el Reglament de Participació que es troba en vigor fins al 
moment, va ser aprovat en sessió plenària ordinària celebrada el dia 25 de febrer del 2000 i 
des de llavors no ha patit cap modificació.

Entre la legislació aplicable es troba la següent:

 Constitució Espanyola: articles 9.2 i 23.1.
 Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local: articles 69 a 72.
 Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Generalitat Valenciana: articles 137 

al 143.
 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions Públiques: article 133.
 Reial Decret 2568/1986, Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 

les Entitats Locals: articles 123.1 i 173.1.b).
 Llei Orgànica 1/2006, Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana: articles 1.3 i 

9.4.
 Llei 19/2013 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern: articles 12 

al 22.
 Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i 

Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana: articles 43 al 50.

D'acord amb el Pla Normatiu Anual 2020 de l'Ajuntament d'Alcoi aprovat per resolució 
d'Alcaldia numere 5412/2019, de data 24 de desembre de 2019, en el qual apareix el 
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Reglament de Participació ciutadana, i segons el que estableix l'article 133 de la Llei de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, s'ha realitzat una 
consulta publica prèvia a través de la publicació de l'esborrany del reglament de Participació 
Ciutadana en els següents mitjans:

en l'àrea de participació ciutadana de la pàgina web de l'Ajuntament,
en el tauler d'anuncis d’aquest Ajuntament i a la seu electrònica,
i s'ha remés via correu electrònic a les associacions de veïns que consten en la base de 
dades del registre municipal (en data 9 de gener 2020).

El període de publicació ha sigut des del dia 9 fins al dia 24 de gener (tots dos 
inclusivament).

Segons informe del Servei d'Informació al Ciutadà, examinat el Llibre de Registre d'Entrades 
d'aquest Ajuntament des del dia 9 de gener de 2020 fins al dia 24 de gener de 2020, no s'ha 
registrat cap reclamació o al·legació sobre aquest tema.

Consten a l’expedient els informes favorables del tècnic del Gabinet Jurídic i del secretari 
accidental en funcions. 

L'òrgan competent per a l'aprovació serà el Ple (art. 22.2.d) i p) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril), previ el dictamen de la Comissió Informativa corresponent.

Vista la documentació que consta a l'expedient, així com el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa de Governança i Règim Intern, el Ple de la Corporació, per majoria, 
amb els vots a favor dels regidors dels grups municipals SOCIALISTA (12), CIUDADANOS 
(2) i VOX (1) i els vots en contra dels regidors dels grups municipals PARTIDO POPULAR 
(4), COMPROMIS ALCOI (2), PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2), adopta els acords 
següents:

PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament de Participació Ciutadana, que conté el següent 
text íntegre:

"REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA D’ALCOI

PREÀMBUL ............................................................................................................................ 3

TÍTOL I. PRINCIPIS I OBJECTIUS ......................................................................................... 
4

Article 1. Objecte del reglament .................................................................................. 4
Article 2. Objectius bàsics  .......................................................................................... 4
Article 3. Els processos participatius .......................................…….............…………. 4
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Article 9. Dret a la consulta popular i/o referèndum .................................................... 6
Article 10. Dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments ............................ 6
Article 11. Dret d’intervenció en les sessions públiques municipals ........................... 6
Article 12. Dret a una política de foment de les associacions ciutadanes .................. 6
Article 13. Dret d’utilització d’espais públics ........... ................................................... 7
Article 14. Àmbit d’aplicació d’aquests drets .......... .................................................... 7

TÍTOL III. DE L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL ................... ................................................... 7

CAPÍTOL PRIMER. ELS SISTEMES D’ATENCIÓ, INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ 
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Article 15. Servei d’Informació i Atenció al Ciutadà .................................................... 7
Article 16. Recursos tecnològics ................................................................................. 7
Article 17. Participació en els Plens municipals .......................................................... 8

CAPÍTOL SEGON. EL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS .............................................. 8

Article 18. El Registre Municipal d’Entitats .................................................................. 8
Article 19. Activitat classificatòria del registre ............................................................. 8
Article 20. Procés d’inscripció en el registre ............................................................... 8
Article 21. Actualització de les dades del registre ....................................................... 8
Article 22. Baixa del registre ....................................................................................... 9

CAPÍTOL TERCER. LES POLÍTIQUES DE FOMENT ........................................................... 9

Article 23. Utilització de metodologies participatives .................................................. 9
Article 24. Els Pressupostos Participatius .................................................................. 9
Article 25. El Departament de Participació Ciutadana ................................................ 9
Article 26. Altres polítiques de foment de la participació ........................................... 10

TÍTOL IV. DELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ ................................................................... 10

Article 27. Caràcter dels òrgans de participació ........................................................ 10
Article 28. Consells sectorials ................................................................................... 10

DISPOSICIONS ADDICIONALS ........................................................................................... 
11

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES ........................................................................................ 11

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


8 de 102

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13067227540632770001 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

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ............................................................................................. 11

DISPOSICIÓ FINAL .............................................................................................................. 11

PREÀMBUL

El Reglament de Participació Ciutadana revela el compromís de l’Ajuntament amb la 
ciutadania per a fomentar la participació ciutadana i la transparència en els assumptes 
públics locals, d’acord amb l’ordenament constitucional i els principis que inspiren la Carta 
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a les Ciutats. Aquest compromís municipal 
orienta la voluntat de crear i consolidar un sistema de participació adequat a la democràcia 
local que reforce el dret constitucional a la participació en els assumptes públics proclamat 
en l’article 23 de la Constitució.
Aquest sistema de participació pretén estendre’s a tots els aspectes de la gestió pública 
local, tant en el que es refereix estrictament a actuacions promogudes directament per 
l’Ajuntament, el seu govern i el Ple, com les realitzades per organismes autònoms i/o 
empreses municipals, i adoptar les mesures necessàries i específiques per a la seua 
concreció en aquests àmbits. 

L’Ajuntament d’Alcoi opta així, d’una manera decidida, per la democràcia participativa. Per a 
fer-la efectiva, el reglament recull els diferents òrgans, processos i mecanismes de 
participació que s’han d’aplicar d’acord amb cada circumstància específica. Inclou, a més, el 
reconeixement de tota una sèrie de drets de la ciutadania vinculats a la participació; aposta 
pel foment de l’associacionisme i incorpora les tecnologies de la informació i els mitjans de 
comunicació a les pràctiques participatives.

Les polítiques de participació tenen un caràcter interdepartamental, han de tenir en compte 
també l’organització municipal, perquè aquestes no depenen d’un únic departament, sinó 
que travessen tota l’organització municipal.

Com més eficaç, activa i dinàmica siga l’administració, com més capacitat de gestió tinga 
per a desenvolupar polítiques de benestar social, més afavorirà els criteris de participació 
dels ciutadans, ja que l’avanç en aquestes polítiques de justícia social requereix, 
ineludiblement, el compromís actiu de la ciutadania.

La participació requereix, a més del contingut material esmentat, que s’arbitren un conjunt 
de mecanismes institucionals i que es reconeguen uns drets que realment es puguen 
exercir. És el contingut formal, polític i jurídic de la participació. 

Els interlocutors que faran possible aquesta participació són les organitzacions socials, 
sindicals, empresarials, cíviques, culturals, etc. Una prova de la voluntat participativa d’un 
govern és el suport que dóna a les organitzacions populars (econòmic, jurídic, etc.) sense 
exigir cap tipus de dependència administrativa o partidària.
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Per això, amb aquest reglament volem contribuir al fet de la participació en tota la seua 
extensió, amb tot el que suposa de canvis en les formes i les concepcions del discurs, i la 
pràctica política i de repte, tant per a l’administració local com per a tots els ciutadans i 
ciutadanes.

TÍTOL I. PRINCIPIS I OBJECTIUS

Article 1. Objecte del reglament
És objecte d’aquest reglament regular les formes, els mitjans i els procediments de la 
informació i la participació del veïnat i les entitats ciutadanes en la gestió municipal, de 
conformitat amb el que estableix la legislació vigent. L’àmbit d’actuació és municipal.

Article 2. Objectius bàsics
L’Ajuntament d’Alcoi pretén, mitjançant aquest reglament, aconseguir els objectius que 
s’enumeren a continuació i que tindran el caràcter de principis bàsics:
- Facilitar la informació sobre les seues activitats, obres i serveis; i la transparència.
- Promoure la participació del veïnat, entitats i associacions en la gestió municipal.
- Fer efectius els drets i deures del veïnat recollits en l’article 18 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local.
- Fomentar la vida associativa de la ciutat.
- Garantir la solidaritat i l’equilibri entre els distints nuclis de població del terme municipal.

Article 3. Els processos participatius
Els processos participatius són una sèrie d’actuacions delimitades en un temps concret, per 
a promoure el debat i el contrast d’arguments entre la ciutadania o entre aquesta i les 
persones responsables municipals, amb la finalitat de recollir les seues opinions i propostes 
respecte d’una actuació municipal concreta.
Aquests processos participatius podran ser presencials o mitjançant la seua publicació i 
difusió en el web de l’Ajuntament, segons les característiques del procés.
A l’efecte d’aquest reglament, s’entén per procés participatiu aquell que inclou les fases 
següents, adaptades a les característiques i necessitats de cada cas en concret:
a) Fase d’informació i de formació, mitjançant la qual es tracta de difondre al conjunt de la 
ciutadania afectada la matèria o projecte sobre el qual es pretén la participació, utilitzant les 
tècniques metodològiques pertinents.
b) Fase de deliberació ciutadana, mitjançant la qual, i emprant les metodologies adequades, 
es promou el diagnòstic, el debat i les propostes de la ciutadania.
c) Fase de devolució, mitjançant la qual es trasllada a les persones participants i al conjunt 
de la ciutadania el resultat del procés.
d) Fase de seguiment, per tal que els acords es duguen a terme.

TÍTOL II. DELS DRETS DELS CIUTADANS I LES CIUTADANES

Article 4. Dret a la participació
Tota la ciutadania d’Alcoi té dret a intervenir directament o mitjançant associacions 
ciutadanes en la gestió dels assumptes públics, utilitzant els òrgans de participació establits 
en aquest reglament, en l’àmbit municipal.
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Article 5. Dret a la informació

5.1. Del ciutadà:
L’Ajuntament té l’obligació d’impulsar canals d’informació que arriben al conjunt de la 
ciutadania i, així, potenciar i difondre l’ús de la pàgina web de l’Ajuntament d’Alcoi, a més 
d’eliminar, en la mesura que puga, les comunicacions en paper que puguen ser substituïdes 
per informació en format electrònic.
Qualsevol persona té dret a l’accés a la informació pública, arxius i registres, d’acord amb el 
que preveu la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern i la resta de l’Ordenament Jurídic, de conformitat amb el que disposa 
l’article 13,d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.

5.2. De les associacions:
Les associacions i entitats locals gaudiran dels drets següents:
a) Rebre al seu domicili social o adreça electrònica les convocatòries dels òrgans col·legiats 
de l’administració municipal que celebren sessions públiques o que hagen d’estar presents 
en el moviment ciutadà. Rebre, així mateix, les resolucions i els acords sol·licitats pels 
òrgans municipals quan afecten l’objecte social de l’entitat o complisquen les normes 
establides per a la seua percepció.
b) Celebrar reunions informatives amb els regidors delegats d’àrea sobre assumptes de la 
seua competència, amb la petició prèvia per escrit.

Article 6. Dret de petició.
1. Totes les persones tenen dret a fer peticions o sol·licituds al govern municipal en matèries 
de la seua competència o demanar aclariments sobre les actuacions municipals, sense més 
limitacions que les establertes per les lleis. Aquest dret s’exerceix fent servir qualsevol mitjà 
vàlid en dret que permeta deixar constància fefaent de la identitat de la persona peticionària, 
del domicili o adreça electrònica per a la pràctica de notificacions, persona destinatària de la 
petició i de l’objecte de la petició.
2. Les peticions poden incorporar suggeriments o iniciatives i s’han de presentar en 
qualsevol oficina d’atenció ciutadana o registre municipal. També es podran utilitzar els 
mitjans electrònics o telemàtics establits per l’Ajuntament. Les peticions realitzades 
col·lectivament han de permetre l’acreditació de la identificació de les persones 
peticionàries.
3. L’Ajuntament ha d’admetre a tràmit la petició, llevat que hi concórrega alguna de les 
causes següents:
a) Insuficiència de l’acreditació de la persona peticionària o persones peticionàries.
b) L’objecte de petició no siga competència de l’Ajuntament.
c) La petició tinga un tràmit administratiu específic.
d) Que la petició, per a la seua satisfacció l’ordenament jurídic establisca un procediment 
específic o judicial.
En el primer cas, ha de donar un termini de 10 dies per a resoldre la carència d’acreditació, 
transcorregut el qual el procediment es considera desistit.
La inadmissió per qualsevol altra causa ha de ser objecte de resolució motivada en el termini 
de 30 dies, comptadors des de l’endemà de la data de presentació de la petició.
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4. L’Ajuntament ha de respondre a la persona peticionària en un termini màxim de tres 
mesos, i informar-la, en el supòsit d’admissió de la petició, de les mesures que ha pres amb 
aquesta finalitat, o de les previstes a adoptar o de les actuacions que ha previst, excepte en 
els casos que la petició corresponga a un tipus de procediment administratiu que tinga 
especificat altres terminis de resposta.

Article 7. Dret d’audiència 
1. L’audiència pública és la trobada en una data determinada dels responsables municipals 
amb la ciutadania per a donar informació sobre determinades activitats o programes 
d’actuació.
2. Serà convocada directament per l’alcalde o pot ser proposada per alguna de les parts 
següents: el 2% de les persones inscrites en el Padró Municipal majors de 18 anys; dos 
consells sectorials.

Article 8. Dret a la iniciativa popular
1. Els veïns i veïnes que gaudisquen del dret de sufragi actiu en les eleccions municipals 
podran exercir la iniciativa popular, presentant propostes d’acords, actuacions o projectes de 
reglaments en matèries de la competència municipal, d’acord amb l’article 70 bis de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
2. L’Ajuntament ha de respondre aquestes iniciatives en un termini màxim de dos mesos.

Article 9. Dret a la consulta popular i/o referèndum
1. Tots els ciutadans i ciutadanes inscrits en el cens electoral tenen dret a ser consultats 
directament sobre assumptes del seu interès, així com a promoure la consulta popular en 
l’àmbit municipal, d’acord amb l’article 71 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local.
2. Es poden sotmetre a consulta popular i/o referèndum els assumptes de la competència 
pròpia municipal i de caràcter local que siguen d’especial rellevància per als interessos dels 
veïns i veïnes, a excepció dels relatius a la hisenda local.
3. Per a la realització de la consulta popular, cal l’acord per majoria absoluta del Ple 
municipal i  l’autorització del Govern de la Nació.
4. No es poden fer més de dues consultes a l’any, i no es pot reiterar una mateixa consulta 
durant el mateix mandat.
5. Una mateixa consulta popular pot recollir diverses preguntes. 

Article 10. Dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments
1. Els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a transmetre queixes i reclamacions i a formular 
suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics municipals.
2. Aquest dret s’exerceix usant, entre d’altres, les oficines d’Informació i Atenció Ciutadana, 
així com les bústies de reclamacions i la pàgina web municipal. Les persones que 
exercisquen aquests drets han de rebre una resposta raonada i escrita sobre els assumptes 
plantejats en el termini establert en la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Article 11. Dret d’intervenció en les sessions públiques municipals
1. La ciutadania té el dret a intervenir directament o en representació d’associacions 
cíviques en les sessions públiques del Ple i dels organismes municipals que es determinen, 
d’acord amb l’article 17 d’aquest Reglament.
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2. Les sessions del Ple són públiques, llevat dels assumptes que afecten el que disposa 
l’article 18.1 de la Constitució. En aquests casos, el Ple, per majoria absoluta, pot acordar 
que el debat i la votació siguen secrets.
3. Les juntes generals de les empreses municipals i d’altres organismes autònoms 
municipals han de fer les seues sessions públiques, excepte que entre en conflicte amb la 
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels 
Drets Digitals.

Article 12. Dret a una política de foment de les associacions ciutadanes
1. Els ciutadans i les ciutadanes organitzats en entitats cíviques tenen dret a rebre el suport 
públic per a la millora de les seues associacions i per al foment d’iniciatives que puguen ser 
d’interés general, d’acord amb el que estableix l’article 4 de la Llei 1/2002, de 22 de març, 
Reguladora del Dret d’Associació.
2. D’acord amb els seus recursos pressupostaris, l’Ajuntament pot subvencionar 
econòmicament les associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels 
veïns/veïnes, tant pel que fa a les seues despeses generals com a les activitats que 
realitzen. 
3. Els requisits que han de reunir les entitats per a sol·licitar subvencions, i el procediment 
per a la seua concessió i la seua justificació, es regirà per la normativa estatal reguladora del 
Règim General de Subvencions, per la normativa municipal especifica, per les bases 
d’execució del pressupost municipal i per les bases específiques de la convocatòria.
4. L’ús de mitjans públics municipals ha de ser sol·licitat per escrit a l’Ajuntament, amb 
l’antelació que establisquen els serveis corresponents.

Article 13. Dret d’utilització d’espais públics
1. Totes les persones tenen dret a utilitzar els locals, equipaments i espais públics 
municipals per a exercir el dret de reunió.
2. Aquest dret es podrà exercir depenent de les característiques de l’espai, les limitacions 
legals que comporten les activitats a desenvolupar-hi i les ordenances municipals, així com 
del compliment dels requisits exigits quan es tracte de reunions en llocs de trànsit públic o 
manifestacions, d’acord amb la Llei Orgànica 9/1983, Reguladora del Dret de Reunió, o 
qualsevol altra legislació vigent que limite o regule les activitats exercides en aquests espais 
públics.

Article 14. Àmbit d’aplicació d’aquests drets
1. L’Ajuntament ha de promoure l’exercici efectiu dels drets de participació regulats en 
aquest títol.
2. En el marc establit per les lleis, l’Ajuntament ha de fomentar l’associacionisme de les 
persones i dels grups que es troben en pitjor situació d’interlocució social i promoure la 
participació dels immigrants.

TÍTOL III. DE L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

CAPÍTOL PRIMER. ELS SISTEMES D’ATENCIÓ, INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA

Article 15. Servei d’Informació i Atenció al Ciutadà (SIAC)
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El SIAC és un servei per a canalitzar les peticions, agilitzar els tràmits i informar del 
funcionament de l’Ajuntament, dels serveis municipals i de les activitats que es fan a Alcoi.

Article 16. Recursos tecnològics
1. L’Ajuntament ha de posar a disposició de la ciutadania punts telemàtics instal·lats als 
edificis públics per a facilitar l’accés a la informació i als tràmits municipals que es poden 
realitzar per Internet.
2. En la pàgina web municipal i en les dels organismes dependents s’ha d’informar sobre les 
actuacions d’interés general; els acords dels òrgans de govern i del Ple municipal; la 
normativa municipal i donar a conéixer la xarxa associativa local i l’agenda d’activitats més 
rellevant per al municipi, així com tota aquella informació que es considere útil.
3. S’ha d’impulsar en la pàgina web municipal un espai on es puguen presentar idees, 
opinions, suggeriments. 
4. En la mesura que es generalitze l’ús dels recursos tecnològics, l’Ajuntament ha de 
desenvolupar progressivament un fòrum de debat sobre temes d’interés municipal o una 
xarxa informàtica cívica oberta a la ciutadania d’Alcoi.
5. L’Ajuntament ha de fomentar, així mateix, l’ús de la signatura electrònica d’acord amb les 
lleis i reglaments que la desenvolupen, dins del procés de modernització de l’Ajuntament 
d’Alcoi que la regula, a fi de facilitar l’acostament progressiu i continu a la ciutadania.
6. L’Ajuntament mantindrà actualitzada la guia bàsica de tràmits municipals que es troba en 
la pàgina web municipal i que ha de ser accessible a tota la ciutadania, per a millorar la 
informació ciutadana i la realització de qualsevol actuació administrativa.

Article 17. Participació en els Plens municipals
Les entitats i associacions inscrites al registre municipal també poden sol·licitar expressar la 
seua opinió davant la Corporació sobre alguna qüestió que figure en l’ordre del dia del Ple, 
sempre que estiga relacionat amb l’objecte social de tramitació o àmbit d’actuació de 
l’entitat, amb una antelació mínima de 24 hores abans de la celebració del Ple.

CAPÍTOL SEGON. EL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS

Article 18. El Registre Municipal d’Entitats
El Registre municipal d’Associacions Veïnals té per objecte permetre a l’Ajuntament el 
coneixement de les Associacions existents al seu municipi així com els seus objectius, la 
seua representativitat i el nombre d’associats.

Article 19. Activitat classificatòria del registre
1. El registre ha d’arreplegar, entre altres dades, l’objecte i/o funció principal de l’entitat, per 
a poder-la incloure en un dels grups sectorials, segons la seua temàtica i objectius. 
2. Aquesta classificació permet agrupar les entitats per afinitats, temàtica i objectius, i així 
millorar la comunicació entre l’Ajuntament i les entitats i facilitar les convocatòries als 
consells sectorials, grups de treball i activitats informatives pertinents. 

Article 20. Procés d’inscripció en el registre
1. Les entitats hauran de sol·licitar la seua inscripció en el Registre General mitjançant una 
instància adreçada a l'Excel·lentíssim Senyor Alcalde President, amb l’aportació de la 
documentació següent:
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a) Còpia dels estatuts depositats en el Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana 
o qualsevol altre registre públic que tinga funcions semblants.
b) Número d’inscripció en el Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana o 
semblant.
c) Certificat que acredite la personalitat dels membres de la junta directiva.
d) Domicili social i dades de contacte.
e) CIF
f) Certificat del nombre de socis inscrits en el moment de la sol·licitud.
g) Memòria d’activitats per a l’any en curs.
h) Certificat del pressupost de l’entitat de l’any en curs.
2. L’Ajuntament ha de classificar l’entitat en una de les tipologies sectorials existents en el 
registre i notificar-li-ho a la persona interessada perquè al·legue el que considere 
convenient. Si en un termini de quinze dies des de la notificació no ha presentat cap tipus 
d’al·legació, es considera acceptada la classificació realitzada. 

Article 21. Actualització de les dades del registre
1. Les entitats inscrites en el registre que sol·liciten una subvenció han de notificar a 
l’Ajuntament qualsevol modificació de les dades incloses en la documentació que haja servit 
de base per a la inscripció, en un termini màxim d’un mes des que es produeix tal 
modificació. 
2. Les entitats inscrites en el registre que no sol·liciten cap subvenció han de presentar cada 
any, abans de l’últim dia del mes de febrer, una comunicació en què informen que 
l’associació continua activa, així com qualsevol modificació que s’haja produït, amb la 
finalitat de mantenir-ne actualitzades les dades.

Article 22. Baixa del registre
1. L’incompliment del que disposa l’article anterior significa que l’Ajuntament considera 
l’entitat inscrita com a inactiva i pot iniciar, d’ofici, el procediment per a donar-la de baixa del 
registre.
2. Cal comunicar l’inici del procediment a l’entitat, que pot presentar al·legacions en un 
termini no superior a 15 dies. Si al final es confirma la seua inactivitat, serà donada de baixa 
immediatament.
3. La baixa en el registre comporta també la baixa en la representació i l’assistència a 
qualsevol dels òrgans de participació ciutadana previstos en el Títol IV d’aquest reglament.

CAPÍTOL TERCER. LES POLÍTIQUES DE FOMENT

Article 23. Utilització de metodologies participatives
L’Ajuntament ha de promoure la utilització de tècniques de participació i de processos 
participatius que permeten la incorporació del màxim nombre de ciutadans i ciutadanes 
d’Alcoi, especialment en els processos d’elaboració del pressupost municipal, en els plans 
d’ordenació urbana i en els expedients de contractació.

Article 24. Els Pressupostos Participatius
1. L’Ajuntament cada any ha de planificar, coordinar i dur a terme les actuacions necessàries 
perquè la destinació d’una part dels pressupostos municipals siga decidida mitjançant un 
procés participatiu obert a tota la ciutadania. 
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2. Aquest procés de pressupostos participatius constarà de quatre fases: informació i 
formació,  debat ciutadà, devolució i seguiment, com estableix l’article 3.
3. En aquest procés participatiu es crearà una comissió de seguiment formada per membres 
triats entre els participants del procés i l’Ajuntament d’Alcoi, i que tindrà les funcions de 
col·laboració i seguiment per tal d’assegurar-se que els acords assolits es duen a terme.

Article 25. El Departament de Participació Ciutadana
1. El Departament de Participació Ciutadana és l’òrgan municipal que s’encarrega d’ajudar, 
coordinar, fomentar, difondre i assessorar en matèria de participació ciutadana la resta de 
departaments municipals, les entitats cíviques i la ciutadania en general.
2. L’Ajuntament d’Alcoi haurà de dotar amb la suficient consignació pressupostària per a fer 
realitat les tasques i els objectius propis del Departament de Participació i d’aquest 
Reglament.
3. És funció del Departament fomentar la transversalitat entre els diferents departaments de 
l’Ajuntament, així com canalitzar les propostes rebudes a través de la bústia ciutadana i 
donar trasllat als departaments competents per a la seua tramitació.
4. Per a afavorir la participació ciutadana, el Departament planificarà i organitzarà cada any 
una campanya d’activitats formatives, especialment per a aprofitar les tecnologies de la 
informació i la comunicació, per a fomentar la participació i per a millorar la gestió d’entitats 
cíviques.
5. L’Ajuntament ha de promoure la realització d’acords de col·laboració amb les 
associacions veïnals, mitjançant els quals s’ha de comprometre a facilitar suport econòmic 
als programes anuals d’aquestes, sempre que el contingut es considere d’interés per al 
municipi i sempre d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.
6. L’Ajuntament, a través del Departament de Participació Ciutadana, podrà cedir material 
municipal per al desenvolupament d’activitats que fomenten la participació ciutadana a les 
associacions que estan inscrites en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals (d’acord 
amb l’article 233 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals). Aquelles 
que encara que no estiguen constituïdes, però que estiguen en vies de constituir-se i 
afavorisquen el foment de la participació de tota la població, podran gaudir de la cessió del 
material, amb l’informe tècnic previ motivat.
7. L’Ajuntament, a través del Departament de Participació Ciutadana, impulsarà la realització 
d’estudis de la situació, necessitats i impacte del moviment associatiu local, amb l’objectiu 
de conèixer la realitat de les associacions existents.

Article 26. Altres polítiques de foment de la participació
1. L’Ajuntament podrà incorporar nous models, experiències o sistemes que afavorisquen la 
participació ciutadana d’acord amb la legislació vigent en cada moment, llevat que 
comporten la modificació d’aquest reglament, i en aquest cas haurà de ser aprovat pel Ple 
de la corporació. 
2. Per a dur a terme aquestes noves polítiques, l’Ajuntament podrà crear nous organismes 
segons el que estableix l’article 28.3 d’aquest reglament, així com òrgans territorials de 
gestió desconcentrada, d’acord amb l’article 24.1 de la Llei 7/1985 i els 132 i 133 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel 
Reial Decret-Legislatiu 2568/1986.
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TÍTOL IV. DELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

Article 27. Caràcter dels òrgans de participació
1. Els òrgans de participació tenen caràcter consultiu, de formulació de propostes i 
suggeriments. 
2. La participació ciutadana en els diferents òrgans és voluntària i gratuïta i sense cap tipus 
de remuneració amb independència de la funció i el càrrec exercit.

Article 28. Consells sectorials
1. Els consells sectorials són òrgans de participació, informació i proposta de la gestió 
municipal referida als distints sectors d’actuació en què l’Ajuntament té competència. Poden 
fer propostes, informes, consultes i suggeriments en temes relacionats amb l’àmbit sectorial 
de què es tracte.
2. Les seues funcions són:
a) Informar de les propostes municipals que afecten l’àrea i dels projectes d’interés global 
per al municipi.
b) Fer propostes de noves actuacions.
c) Demanar informació sobre temes del seu interés.
d) Proposar la realització d’audiència pública d’acord amb el que estableix l’article 7.
e) Proposar les inversions necessàries en l’àrea perquè es tinga en compte en el moment 
d’elaborar els pressupostos municipals.
f) Fomentar la coordinació entre les associacions, els veïns i l’Ajuntament.
La composició i funcionament de cada consell sectorial es regulara en el reglament pel qual 
es crea cadascun d’aquests.
g) Fomentar la transversalitat entre els Consells Sectorials.
3. L’Ajuntament d’Alcoi podrà crear els organismes o consells que crega convenient en 
aquesta matèria, a banda dels ja existents, per a facilitar i promoure la participació ciutadana 
en els assumptes públics i en la presa de decisions que afecten el municipi, tant d’àmbit 
sectorial com d’àmbit territorial, d’acord amb la legislació vigent en cada moment.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. L’Ajuntament d’Alcoi ha de promoure la difusió en els mitjans adequats dels 
continguts d’aquest reglament, de manera sintètica i entenedora, per al millor exercici dels 
drets de la ciutadania.
Segona. El procediment de revisió o modificació s’ajustarà al que estableix l’article 49 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local i la resta de disposicions 
complementàries.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. El Registre Municipal d’Entitats ha de reunir, en el termini màxim de sis mesos des 
de l’entrada en vigor d’aquest reglament, els requisits previstos en aquest reglament i 
establir les classificacions per grups en què s’han d’organitzar les entitats. 
Segona. En el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest reglament, 
s’ha de crear un registre dels ciutadans que, mitjançant una sol·licitud, declaren la seua 
voluntat de participar en els diferents òrgans de participació ciutadana a títol individual.
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Tercera. Els reglaments, acords i la resta de criteris reguladors de cada Consell Sectorial 
existent al temps de l’entrada en vigor d’aquest reglament, es mantindran en vigor fins que 
es modifiquen per a adequar-los, si així pertoca, al seu contingut. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Reglament de Participació Ciutadana de l’any 2000.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquest reglament, una vegada sotmés a informació pública i aprovat definitivament pel Ple 
municipal, entrarà en vigor en el termini de 15 dies hàbils a partir de la seua publicació 
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant."

SEGON. Obrir un període d'informació pública i audiència als interessats durant un termini 
de trenta dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i a la seua Seu Electrònica, per a la presentació de reclamacions i 
suggeriments per part de les persones o entitats interessades. Totes les reclamacions i 
suggeriments presentats dins del termini s’hauran de resoldre i aprovar definitivament el 
Reglament pel Ple. 

TERCER. En cas que no s’haguera presentat cap reclamació o suggeriment, s’entendrà 
definitivament adoptat l'acord, fins al moment provisional. 

QUART. Publicar íntegrament el text d’aquest Reglament, després d'haver-se aprovat 
definitivament, en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i a la seua Seu Electrònica.

QUINT. Facultar el Sr. Alcalde, el Sr. Antoni Francés Pérez, o qui legalment el substituïsca, 
per signar els documents necessaris en vista a l'efectivitat d'aquest acord.

Sra. Obiol: Gràcies. Bon dia.

Nosaltres, ens agradaria molt aprovar este reglament, però molt, en són molts els motius. El 
primer, perquè pensem que la participació ciutadana, juntament amb una premsa crítica, són 
l’única manera de millorar l’acció d’un govern i de protegir la ciutadania, els seus drets i les 
seues oportunitats. I això és important, perquè hem de pensar que, a vegades, tenim un 
govern de progrés, però unes altres vegades podem tindre tot el contrari. I ho necessitem. A 
més, això ho compartim, aquesta preocupació, amb la Conselleria de Participació i de 
Transparència, ara que està Rosa Pérez Garijo, però també quan estava Manuel Alcaraz i 
altres companyes seues de partit, que hem d’enfortir la societat civil. I això només ho farem 
amb participació social.

I, també, voldríem aprovar-lo, perquè l’origen d’aquest reglament rau en l’esforç dels 
companys d’Esquerra Unida. Fa molt de temps que van elaborar el primer reglament, i 
perquè durant l’anterior legislatura es va treballar molt en aquest reglament per part del 
nostre grup. Però, per a nosaltres, aquest reglament manca d’algunes coses que pensem 
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que són importants. Sobretot, sobretot, i crec que en això és important incidir, manca en un 
fet que pensem que és bàsic en la democràcia, que és escoltar els altres grups polítics. 
Nosaltres només demanem que la regidora ens done els arguments pels quals no ha 
aprovat algunes de les esmenes que hi hem fet. Que puga, com moltes vegades ha fet el 
govern d’aquesta ciutat, dir que és un govern que escolta, que és un govern que atén 
l’oposició, la ciutadania, que ens escolte, que raone com també fan altres regidors 
perfectament. I que, per tant, nosaltres puguem tindre un retorn i una explicació de quines 
són les raons per les quals no accepta les esmenes nostres i d’altres partits. És tan senzill 
com tindre una actitud dialogant, que pensem que és la base d’una participació. Per tant, és 
molt contradictori que la Regidoria de Participació no faça això.

Igualment pensem dues qüestions bàsiques, i són molt breus. La primera és que sembla, o 
bé poc o menys del que a nosaltres ens agradaria, no entendre que la política és una 
delegació de funcions. Pensem que la ciutadania ha de ser activa, i això ho ha de promoure 
el govern. Ha de participar en les decisions, en la gestió i en el disseny de les polítiques 
públiques. Que l’àmbit local és l’àmbit fonamental i perfecte per a dur a terme aquest 
codisseny de polítiques públiques, i això no ho veiem en aquest reglament, al contrari. 

I, en segon lloc, pensem que li falta molt del que és fonamental i el que tots els experts ens 
parlen de com promoure la participació. No ens diu res, a penes res, un petit apartat de 
formació, però no ens parla gens de formació i de la participació. No ens parla gens que 
hem d’anar als carrers i buscar la gent, fer-los vindre a esta casa a participar activament, no 
només escoltar, sinó anar a buscar-los. Anar a les places, anar als mercats... Si et creus la 
participació, si et creus que la ciutadania té alguna cosa a dir amb les actuacions que un 
govern pren, ha de buscar aquesta gent. I ha de buscar-la de manera totalment activa, tots i 
cadascun dels dies, no només amb un reglament. I este reglament, a més, no ho entén, o 
nosaltres quan llegim aquest reglament veiem que això està absolutament absent.

Per tant, si no fem això, si no fem aquesta participació de manera activa, i llegint aquest 
reglament, i, sobretot, sobretot, veient l’actitud de la Regidoria de Participació, entenem que 
estem només amb les molles de la participació. I nosaltres, com ja sabeu vosaltres, no ens 
quedem amb l’Ovidi, que diu que volem el pa sencer.

Sr. Santiago: Gràcies, alcalde, i bon dia a tot el món.

A Podem ens agrada escriure la participació ciutadana amb majúscules, perquè forma part 
del nostre ADN i no anem a renunciar a això. I el reglament de Participació Ciutadana que 
hui se’ns presenta al Saló de Plens està escrit amb lletres xicotetes. 

 Primer, perquè trobem a faltar una definició més àmplia, més rica, més ambiciosa del 
concepte participació ciutadana.

 Segon, perquè trobem a faltar que es detalle amb profunditat la participació de la 
gent, de la gent en el seu conjunt, als plens de l’Ajuntament d’Alcoi, de forma que 
puguem aconseguir facilitar, ampliar, dinamitzar i enriquir els plens de la nostra 
ciutat.

 I tercer, perquè hi trobem a faltar la figura d’entitats d’utilitat pública municipal. Un 
bon instrument que ha de facilitar la participació d’aquestes entitats als diferents 
espais de l’Ajuntament en un exercici de participació real i transparència. Però, tot i 
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això, des de Podem, com no pot ser d’una altra manera, sempre estarem 
predisposats a enriquir aquest o qualsevol altre procés de participació ciutadana real 
i de qualitat. Gràcies.

Sra. Rosa García: Gracias señor alcalde, buenos días a todos.

Bueno, yo también querría explicar nuestro sentido de voto, porque lo vamos a cambiar 
respecto al voto que emitimos en la Comisión. En la Comisión nos abstuvimos, y en este 
caso, nuestro voto va a ser a favor. 

Y quiero explicar el motivo del cual, es a favor. Teniendo en cuenta que estoy 
completamente de acuerdo con lo que han dicho los compañeros que me han precedido, 
tanto Sandra como Cristian, también debo decir que la concejala en cuestión nos expresó 
que este reglamento tenía una necesidad imperiosa de aprobarlo de una vez porque 
estábamos sin reglamento, y que se podía cambiar a base de enmendarlo aún después de 
haberlo aprobado. Entonces, nosotros confiamos en la palabra de la regidora, no tenemos 
motivos, de momento, para pensar que esto no es así. Además de ello, se nos dejó un 
tiempo a todos los grupos pues para poderlo enmendar. Nosotros hicimos nuestro trabajo. 
Y, por ese motivo, vamos a cambiar de nuevo el voto. Nos abstuvimos porque pensamos 
que podría haber hecho la regidora, también se lo digo ahora, un ejercicio de buena 
voluntad dejando alguna semana más, como le pedían los compañeros. Pero de todas 
formas, nosotros tenemos que ser fieles también a lo que nos comprometimos. Nos dieron 
un tiempo, ese tiempo se respetó. Hemos hecho nuestras enmiendas, se han visto 
reflejadas, y votaremos a favor del reglamento. Gracias.

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. Benvinguts, i bon dia a tots els presents.

Nosaltres, reiterem el que han comentat els companys de Guanyar i de Podem. Entenem 
que la participació és alguna cosa més. Reiterem el nostre vot negatiu per la falta, o almenys 
la delicadesa amb què es van treballar els tres reglaments en la legislatura passada. Han 
faltat moltes incorporacions de les coses que es van parlar allí. I, el que enteníem que era un 
menyspreu, almenys, al treball que s’havia fet per part dels regidors de l’anterior corporació, 
i que voldríem que s’haguera inclòs en estos punts. Gràcies.

Sr. Ruiz: Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tots.

Bé, aquest reglament ve treballant-se des de 2015. A 2017 hi havia una proposta que el 
govern municipal ha canviat sense donar cap tipus d’explicació. Per això, el vot negatiu del 
Partit Popular.

A mi sí que m’agradaria que l’opinió pública coneguera què és el que s’elimina respecte de 
la proposta inicial que va ser treballada amb totes les formacions. S’elimina mantindre un 
seguiment del compliment dels processos participatius; s’elimina convocar anualment 
almenys una sessió d’audiència pública amb l’alcalde; s’elimina tota la participació dels 
ciutadans en els plens municipals, tota la regulació, i s’elimina també la creació del Consell 
de Ciutat. Una volta s’elimina sense cap tipus d’explicació, es presenta a exposició pública 
un document modificat sense cap tipus de consens. Per tant, votarem en contra i ja 
anunciem que presentarem les al·legacions oportunes durant el termini corresponent.
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Sra. Sanjuán: Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tots.

Bé, primer que res, m’agradaria aclarir que aquest és un reglament per començar a treballar 
en Participació i dotar-la d’una ferramenta. Aquest és el començ, ja que sabem que tenim 
una trajectòria molt llarga per davant, però si no comencem, serà molt difícil avançar. Aquest 
és un marc normatiu general per poder ajudar i donar cabuda a tots els ens de participació 
que aquest govern, i no altres, estem creant des de ja fa un temps. Com, per exemple, i ara 
mateix està fent-se, el de Medi Ambient i el del Centre d’Esports. 

Quant a això de donar més temps, voldria recordar-los que açò, com bé ha dit el senyor 
Ruiz, ve de ja molts anys enrere. Primer, si no recorde malament, ho va treballar el senyor 
Tormo, després el senyor Agulló, després la senyora Estefania i, al cap i a la fi, l’única que 
es va posar a treballar, va ser la meua companya Maria Baca, i no vaig a tirar jo per terra 
tota la feina que han fet els altres antecessors meus.

Si en tots eixos anys, que en són uns quants, ningú no ha parlat de participació ni han fet 
res, en un mes o en unes setmanes més no van a treballar el que no s’ha fet en tot este 
temps. 

Després, i contestant als senyors de Podem: Bé, jo entenc que això de les entitats d’utilitat 
pública, això ja ho vam parlar. No va en aquest marc normatiu, va en un altre. Per tant, no 
vaig a posar-ho en aquest reglament, igual que això del Consell de Ciutat. Va en un altre 
lloc. Per tant, ací no anem a posar-ho.

Després, contestant a Compromís. Falta de delicadesa, falta de delicadesa, la mateixa  
delicadesa és pujar i demanar-los opinió i que em donen unes respostes, que vostés poden 
vindre i dir-me-les a mi. Açò, en resposta a Compromís i a Guanyar. 

I, per acabar, també contestant al senyor Ruiz. Això que vosté diu que no està en el 
reglament, doncs, és que resulta que es fa, perquè les reunions amb el senyor alcalde 
anuals es fan. És més, estem acabant ara la ronda de totes les reunions. Això del Consell de 
Ciutat, com he dit, va al ROM.

I una altra cosa: ningú no m’ha fet cap tipus d’esmena, i hi ha hagut un temps; per tant, no 
sé què volen que canvie?

Sra. Obiol: Tan sols per aclarir una cosa. Que no han fet esmenes. Si no hi ha terminis, si 
vosté no ha parlat de terminis, que és una qüestió bàsica de procediment, no es poder fer 
esmenes a qualsevol document, ni a este ni a qualsevol. Nosaltres les teníem, us ho vam 
exposar perfectament en comissió informativa. No és possible si no hi ha terminis. Si vosté 
no em diu «d’ací a dos setmanes necessite aprovar-ho», que a nosaltres ens donen més o 
menys pressa, les esmenes les tenim. Nosaltres som una plataforma assembleària, han de 
passar per assemblea. Si vosté ens haguera dit «açò corre molta pressa», nosaltres, 
l'endemà, vosté tindria les esmenes; però si no complix amb les qüestions bàsiques de 
procediment, és molt difícil fer esmenes.

Sr. Santiago: Sí, molt breu. Com bé sap la regidora de Participació Ciutadana, des de 
Podem hem estat fins a l’últim minut intentant enriquir el document, tindre un concepte de 
participació ciutadana molt més ampli i molt més ric. Hem intentat poder incloure, fins a 
l’últim minut, el concepte d’entitat d’utilitat pública municipal. Hem intentat que es poguera 
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detallar la participació dels diferents col·lectius de la gent en els Plens. Ara se’ns emplaça a 
un altre moment, a un altre espai, a un altre document. Estarem alerta perquè per a 
nosaltres és molt important que aquests instruments puguen formar part de la participació 
ciutadana de la nostra ciutat, perquè, de ben segur, millorarem el dia a dia de la nostra 
societat. Gràcies.

Sr. Ruiz: Moltes gràcies, senyor alcalde. Simplement, vull insistir en el fet que si el concepte 
de participació és enviar un correu, en aquest cas als col·lectius socials, dient «por la 
presente se os da traslado del borrador de la modificación del Reglamento de Participación 
Ciudadana para vuestro conocimiento», doncs és normal que cap entitat de la ciutat haja 
presentat cap tipus d’esmena o de proposta. Per tant, considere que el que cal és un canvi 
d’actitud i que la mateixa Regidoria de Participació Ciutadana..., doncs que fomente la 
participació i siga un exemple del que vol per a tot el municipi.

Sra. Sanjuán: Bé, començant pel final. És que ja s’havia treballat amb les entitats, 
únicament era donar-los trasllat de com s’havia quedat. Açò ja s’havia treballat, igual que 
amb la resta de grups municipals.

Després, amb Podem continue. Em pareix molt bé, i estaré a la disposició de tots per 
enriquir el document, però perquè no enriquira o no posara el preàmbul com vostés em 
proposaven, si la reglamentació està bé, no entenc que continuen votant en contra, almenys 
pense que podrien haver tingut una deferència.

Després, i ja per a finalitzar, vull contestar-li a la senyora Sandra. M’agradaria que sabera 
que nosaltres hem fet el procediment com sempre es fa en aquests procediments. Es pot... 
fa més d’un mes que jo els ho vaig dir. Hagueren pogut vindre a parlar amb mi, com han fet 
altres grups, i haver-me dit qualsevol cosa. Haguérem pogut posar en qualsevol comissió 
algun tema relacionat amb açò. I jo, en totes les comissions que jo he estat, cap pregunta 
anava per ací.

I tercer. Hi ha hagut un període de consulta pública prèvia en què es poden fer propostes. 
D’eixos processos, vostés han de saber que tenen un termini. Si hagueren fet la faena com 
toca, i en comptes de dedicar-se a criticar, embolicar i embrutir feren la seua faena, sabrien 
que hi ha un període i haurien fet aportacions en eixe període.

Durante la intervención del siguiente punto se ausenta la Sra. Interventora.

7. 626/2020 SERVEIS SOCIALS 
APROVACIÓ DEL «I PLA D’IGUALTAT INTERN DE LA PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT 
D’ALCOI 2.020-2.024”

La igualtat de dones i hòmens és un dret bàsic i essencial. És un dret fonamental de totes 

les persones i constitueix un valor capital per a la democràcia. On les polítiques de promoció 

d’aquesta igualtat consoliden una societat més justa, estable, solidaria i honesta.
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El Pla d’Igualtat Intern de la Plantilla de l'Ajuntament d’Alcoi és un document on s’inclouen 

un nombre d’accions i mesures transversals amb l'objectiu de fer efectiu en l'àmbit municipal 

la igualtat de tracte i oportunitat entre les treballadores i treballadors d’aquest Ajuntament. 

Sent l’espill on reflectir la garantia de la igualtat per a la resta de la societat alcoiana.

I com consagra l’article 9.2 de la Constitució Espanyola i l’article 2 del nostre Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, és una obligació d’aquests Ajuntament la 

promoció de les condicions perquè la igualtat de la ciutadania i els grups en què s’integren 

siguen reals i efectives, i eliminar els obstacles que impedisquen o dificulten la seua 

plenitud.

L’atribució de competència la trobem tant en la Llei Reguladora de Bases de Règim Local, 
7/1.985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, com en la Llei 8/2010, de 23 de 
juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana on enumera, entre 

altres, com a competència pròpia dels Ajuntaments les «actuacions en la promoció de la 

igualtat entre hòmens i dones així com contra la violència de gènere i promoció de polítiques 

que permeten avançar en la igualtat efectiva d’hòmens i dones». 

I seguint les disposicions del  Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, mitjançant 
el qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic del Empleat Públic, estableix 

en la disposició addicional sèptima que: “Les administracions públiques estan obligades a 

respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral, i amb aquesta finalitat, 

hauran d'adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre 

dones i homes. Sense perjudici d'allò disposat en l'apartat anterior, les administracions 

públiques hauran d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat a desenvolupar en el conveni col·lectiu 

o acord de condicions de treball del personal funcionari que siga aplicable en els termes 

previstos en aquest”. I de la la Llei 10/2010 de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i 
Gestió de la Funció Pública Valenciana, estableix en la Disposició Addicional Onzena, 

que “Les Administracions Públiques elaboraran i aprovaran plans d'igualtat de gènere que 
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contindran un conjunt de mesures que possibiliten l'eliminació dels obstacles que 

impedeixen o dificulten la igualtat real d'oportunitats entre dones i homes en l'accés a 

l'ocupació i en el seu desenvolupament professional". 

I fent-se ressò d’aquestes disposicions es va constituir una Comissió Permanent d’Igualtat 

per a l’elaboració del I PLA D’IGUALTAT INTERN DE LA PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT 
D’ALCOI entre treballadores i treballadors de l’Ajuntament d’Alcoi. Estant representada en 

aquesta Comissió, de manera paritària, representats de treballadores i treballadors de 

l’administració i de la corporació municipal, així com representants dels diferents 

departaments de l'Ajuntament d’Alcoi.

Cal assenyalar que el passat dia 27 de juliol de 2018 en sessió ordinari del Ple Municipal, va 

adoptar per unanimitat l'acord del compromís d'elaboració i implementació d'aquest «I Pla 

d’Igualtat Intern de la Plantilla de l'Ajuntament d’Alcoi 2020-2024»

Vista la documentació que consta en l'expedient, així com el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa de Serveis Sociosanitaris, el Ple de la Corporació, per majoria, amb els 
vots a favor dels regidors dels grups municipals SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), 
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2) i amb 
l'abstenció del regidor del Grup Municipal VOX (1), adopta el següent acord:

Primer. Aprovar el “I Pla d’Igualtat Intern de la Plantilla de l'Ajuntament d’Alcoi 2020-2024».

Sra. Obiol: Bé, nosaltres ja hem manifestat el nostre suport tant en les comissions internes 
com en la comissió informativa, el nostre suport a aquest pla; però volem fer públiques les 
mateixes qüestions que vam parlar en la mateixa comissió interna, perquè pensem que el 
Saló de Plens és el lloc adequat per a fer aquestes apreciacions. 

Per a Guanyar és un pla que se’ns queda una miqueta curt, que podria ser molt més 
ambiciós. Sabem que és un primer pas, i és un pas important, però sabem que hi ha 
moltíssimes altres administracions i altres ciutats que estan en el segon o en el tercer pla. 
Per tant, a nosaltres ens agradaria que haguérem anat més de pressa. Ja que hem 
començat més tard, que haguérem anat a una major velocitat per a entrar realment en quins 
són els punts clau de la desigualtat que estan tractant altres plans, i que nosaltres ací no 
veiem, com és el tema de la gestió de la cura, que és una de les principals fonts de 
desigualtat de gènere en aquesta societat.

En segon lloc, com ja vam manifestar, hi ha un abús dels processos burocràtics, dels 
diagnòstics, dels estudis, que fan molt lenta la seua aplicació; i, per tant, nosaltres trobem a 
faltar, tot i que l’aprovem, doncs decisions molt més valentes i que puguen ser més ràpides 
de dur a terme.
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I, al capdavall, volem incidir en una qüestió que pensem que és bàsica, tant en aquesta 
qüestió de la igualtat com el de la participació, que a més van de la mà, és que pensem que 
només avançarem si tenim voluntat política real, i esperem amb tot el nostre desig que açò 
siga un primer camí, però que siga un camí d’encerts i que no siga només un document, 
com hem vist en altres per aprovar, i quedar-se en un caixó; sinó que s’avance realment en 
la igualtat de dones i homes també, en el si d’aquest Ajuntament.

Sra. de Gracia: Bon dia a totes i a tots. Gràcies, senyor alcalde.

Jo estic d’acord, Sandra, hem de treballar per la igualtat. Este document és un document 
que estarà molt actiu, estarà molt vigent, perquè l’hem treballat entre tots. Jo crec que tots 
els que estem ací, hi ha hagut una representació de tot l’Ajuntament, de tots els que estem 
ací i s’ha de tirar endavant. Així que gràcies pel suport que hem tingut, i gràcies al senyor 
Ruiz pel vot a favor també. Gràcies a tots.

8. 25083/2019 SERVEIS SOCIALS 
APROVACIÓ DEL PROTOCOL LOCAL PER A LA COORDINACIÓ DE LES 
ACTUACIONS EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE DE L’AJUNTAMENT D’ALCOI

Considerant que la Llei 7/1985 estableix com a competència pròpia dels municipis les 
«actuacions en la promoció de la igualtat entre homes i dones així com contra la violència de 
gènere» (article25.2 o), la qual va ser introduïda per a la disposició final primera del RD-Llei 
9/2018 amb la finalitat que l'Administració local poguera dur a terme actuacions en la 
promoció de la igualtat entre homes i dones, així com contra la violència de gènere, ja que 
es tracta de l'administració més pròxima a la ciutadania i, per tant, a les víctimes.

Considerant que la Llei 3/2019 estableix que és competència pròpia dels municipis el «servei 
de violència de gènere i masclista» (art. 29.1 d), el qual «desenvoluparà actuacions de 
protecció i atenció integral a les víctimes de violència de gènere i masclista i als seus fills i 
filles a través de centres i programes» (art. 18.2 b). Així mateix, estableix com a principi 
rector dels serveis socials valencians el de «col·laboració, coordinació i cooperació amb 
altres sistemes i servies públics» (art. 6.4 f) i 48).

Considerant que la Llei Orgànica 1/2004 garanteix el dret a l’assistència social integral per a 
les dones víctimes de violència de gènere (art. 19), per a la qual cosa estableix que «els 
poders públics elaboraran plans de col·laboració que garantisquen l'ordenació de les seues 
actuacions en la prevenció, assistència i persecució dels actes de violència de gènere, que 
hauran d'implicar les administracions sanitàries, l'Administració de Justícia, les Forces i 
Cossos de Seguretat i els serveis socials i organismes d'igualtat»; i que per al seu 
desenvolupament «s'articularan protocols d'actuació que determinen els procediments que 
asseguren una actuació global i integral de les diferents administracions i serveis implicats, i 
que garantisquen l'activitat probatòria en els processos que se seguisquen» (art. 32 1 i 2).

Considerant que la Llei 7/2012 estableix que per a complir els objectius establerts en 
aquesta les administracions i institucions implicades en l'eradicació de la violència sobre la 
dona «subscriuran acords de col·laboració que garantisquen l'actuació coordinada de tots 
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els agents que intervinguen, amb especial insistència per a evitar la victimització secundària 
dels que pateixen aquesta violència» (art. 71); així mateix preveu que «la Generalitat 
promourà l'elaboració de protocols d'actuació en els àmbits judicial, policial, sanitari, social o 
qualsevol altre que considere oportú per a garantir a les víctimes de violència sobre la dona 
una actuació coordinada de tots aquests» i «demanarà de les entitats locals l'assistència 
necessària per al compliment de les actuacions previstes en aquesta llei, i formalitzarà, en 
coordinació amb aquestes, les instruccions, els protocols i els acords que corresponguen» 
(art. 73).

Vist que l’Acord Interinstitucional pel qual s'aprova el Protocol per a la coordinació de les 
actuacions en matèria de violència de gènere en la Comunitat Valenciana, signat el 21 de 
novembre de 2014 per diverses administracions i institucions, entre les quals la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies, recull que les institucions firmants es comprometen a 
adequar la seua actuació en els casos de violència de gènere al protocol d’actuació 
coordinada que recull l’acord interinstitucional (punt quart de l’acord); que el mateix inclou 
dins del punt que regula l’àmbit d’actuació social, un apartat referent a l’«Atenció a les 
víctimes en l’àmbit municipal», segons el qual els serveis socials es coordinen amb altres 
serveis i organismes municipals i supramunicipals per al desenvolupament de les seues 
funcions.

Vist que l’Ajuntament d’Alcoi, com a membre de la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies, ha ratificat el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, el qual, dins de l’«Eix 
2. Millora de la resposta institucional: Coordinació. Treball en Xarxa», recull com a mesures 
a complir per les entitats locals la d’establir un sistema d'acompanyament i d'ajuda a la presa 
de decisions, amb la finalitat d'evitar la desprotecció de la dona i garantir el dret a 
l'assistència social, que l'article 19 de la Llei Orgànica 1/2004 reconeix» (mesura 72) i la de 
«promoure les Unitats de suport en l’àmbit local» (mesura 73), les quals estan integrades pel 
«personal dels serveis socials, sanitaris i de les institucions encarregades de prestar 
assistència jurídica que seguiren el cas en qüestió, i actuarà coordinadament en 
col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i els Jutjats de Violència sobre 
la Dona, en l’àmbit geogràfic corresponent (mesura 74)».

Vist que l’Ajuntament d’Alcoi està adherit al Pacte valencià contra la violència de gènere i 
masclista, el qual inclou en la «Línia estratègica 3: Coordinar el treball en xarxa per a 
l’atenció a les dones víctimes de violència de gènere i masclista i els seus fills i filles» 
l’«Objectiu 3,4.- Cooperació i coordinació intrainstitucional i interinstitucional», en el qual 
s’indica com a mesura a realitzar per part de les entitats locals la de l’«Impuls de protocols 
que afavorisquen la coordinació de recursos en matèria d’atenció i prevenció de violència de 
gènere en tots els municipis de la Comunitat Valenciana» (mesura 20).

Vista la documentació que consta en l'expedient, així com el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa de Serveis Sociosanitaris, el Ple de la Corporació, per majoria, amb els 
vots a favor dels regidors dels grups municipals SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), 
COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2) i amb 
l'abstenció del regidor del Grup Municipal VOX (1), adopta l’acord següent:

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


26 de 102

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13067227540632770001 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

Únic.- Aprovar el Protocol local per a la coordinació de les actuacions en matèria de 

violència de gènere de l’Ajuntament d’Alcoi.

9. 1538/2020 SERVEIS SOCIALS 
Pròrroga de la vigència del «I Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i 
Hòmens» de l’Ajuntament d’Alcoi.

La igualtat de dones i hòmens és un dret bàsic i essencial. És un dret fonamental de totes 
les persones i constitueix un valor capital per a la democràcia. On les polítiques de promoció 
d’aquesta igualtat consoliden una societat més justa, estable, solidària i honesta.

 L’objectiu del I Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i hòmens de l’Ajuntament 
d’Alcoi, com s’estableix en el mateix document: «és pal·liar les desigualtats de gènere d’una 
manera ordenada i mitjançant la posada en valor d’una agenda de treball interanual, 
adaptada a la realitat local d’Alcoi, capaç de corregir tots aquells estereotips de gènere 
adquirits en el procés de socialització humana relacionats amb les activitats, els rols, 
característiques o atribucions que caracteritzen i distingeixen els homes de les dones.
Tot açò a partir d’un diagnòstic quantitatiu, però també qualitatiu i participat.»

Amb aquesta finalitat, el passat 21 de desembre de 2015, en la sessió ordinari del Ple, va 
adoptar per unanimitat l'aprovació del «I Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i 
hòmens». Considerant que aquest Pla tenia una durada de 4 anys, després dels quals, 
s’han d’iniciar els tràmits per a l’adopció del II Pla. 

Però, per a poder iniciar els tràmits d’un nou Pla, és necessari l’estudi i diagnòstic del I Pla, 
per a saber quins han sigut els objectius que s’han aconseguit, continuant amb els objectius 
pendents, així com en l'adopció de nous reptes adequats a la situació actual.

I com consagra l’article 9.2 de la Constitució Espanyola i l’article 2 del nostre Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, és una obligació d’aquest Ajuntament la 
promoció de les condicions perquè la igualtat de la ciutadania i els grups en què s’integren 
siguen reals i efectives, i eliminar els obstacles que impedisquen o dificulten la seua 
plenitud.

L’atribució de competència la trobem tant en la Llei Reguladora de Bases de Règim Local, 
7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local; com en la Llei 8/2010, de 23 de 
juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana on enumera, entre 
altres, com a competència pròpia dels ajuntaments les «actuacions en la promoció de la 
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igualtat entre hòmens i dones així com contra la violència de gènere i promoció de polítiques 
que permeten avançar en la igualtat efectiva d’hòmens i dones». 

Vista la documentació que consta en l’expedient, així com el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa de Serveis Sociosanitaris, el Ple de la Corporació, per unanimitat dels 
seus assistents, amb el vot a favor dels regidors del grups municipals SOCIALISTA (12), 
PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), 
GUANYAR ALCOI (2) i VOX (1), aprova l’acord següent:

Primer. Aprovar la pròrroga  del “I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Hòmens» fins al 
31 de desembre de 2020.

10. 1618/2020 INNOVACIÓ I NOVES TECNOLOGIES 
DECLARACIÓ SOBRE UNIR ESFORÇOS PER A IMPULSAR UNA TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL SOSTENIBLE A LES CIUTATS I COMUNITATS DE LA UNIÓ EUROPEA.

DECLARACIÓN SOBRE AUNAR ESFUERZOS PARA IMPULSAR UNA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL SOSTENIBLE EN LAS CIUDADES Y COMUNIDADES DE 
LA UNIÓN EUROPEA.

La Unión Europea ha publicado la Declaración Join, Boost, Sustain (unir, potenciar, 
sostener) para sentar las bases del camino hacia la transformación digital de las ciudades 
europeas. Se trata de una iniciativa firmada por representantes de ciudades de la UE y 
apoyada por el Comité de Regiones y la Comisión Europea.

El escrito hace referencia a la necesidad de llevar a cabo una «vía europea» para crear 
espacios más habitables a través de soluciones digitales. Pone el foco en aspectos como la 
movilidad urbana inteligente, la eficiencia energética, los servicios públicos digitales, la 
gobernanza cívica y la vivienda sostenible.

La declaración parte de un momento en el que las ciudades y comunidades de la Unión 
Europea hacen frente a un número de desafíos cada vez mayor. Para enfrentar estos retos, 
el documento pone sobre la mesa la puesta en marcha de soluciones digitales basadas en 
datos generados a escala local, imprescindibles para ofrecer mejores servicios en ámbitos 
como la movilidad, los servicios públicos y la eficiencia energética.

También hace una mención especial a la cooperación entre actores como un aspecto 
fundamental para impulsar la innovación. Esto permitirá a la ciudadanía ser el centro de 
políticas enfocadas a ofrecer servicios eficientes y rentables.

Entre los compromisos recogidos, cabe destacar la creación de un plan de inversión 
conjunto que se centra en soluciones digitales; la activación de una normativa centrada en 
garantizar la interoperabilidad de los datos y plataformas entre ciudades; y la promesa de 
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proporcionar a los ciudadanos las competencias digitales necesarias para beneficiarse de 
las soluciones de smart cities.

Visto el informe emitido por el TAG de gabinete jurídico.

Vista la documentación obrante en el expediente, así como el dictamen favorable de la 
Comisión Informativa de Gestión Estratégica y Ciudad Inteligente, el Pleno de la 
Corporación, por unanimidad de sus asistentes, con los votos a favor de los concejales de 
los grupos políticos municipales SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS 
ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) I VOX (1), adopta los 
siguientes alcuerdos:

Primero.- Aprobar la Declaración sobre aunar esfuerzos para impulsar una transformación 
digital sostenible en las ciudades y comunidades de la Unión Europea, que es del siguiente 
tenor:

“Declaración sobre aunar esfuerzos para impulsar una transformación digital 
sostenible en las ciudades y comunidades de la UE. 

Living-in.EU

Nosotros, responsables políticos de todos los niveles de gobierno, junto con organizaciones 
y redes de ciudades y comunidades de todos los tamaños, creemos que una estrecha 
cooperación a través de la gobernanza multinivel en la UE y la creación conjunta con los 
ciudadanos son fundamentales para nuestra misión de convertir a nuestras ciudades y 
comunidades en lugares inteligentes y sostenibles en los que las personas disfruten viviendo 
y trabajando. Aspiramos a una Europa digital con cohesión, en la que cada comunidad 
pueda beneficiarse económica y socialmente de esta transformación, y sin dejar a nadie 
atrás . Por ello, recalcamos le necesidad de una inversión pública y privada suficiente en 
servicios digitales, tecnologías, infraestructuras y capacidades con el fin de lograr este 
objetivo. 

En un momento en que nuestras ciudades y comunidades se enfrentan a una gama cada 
vez mayor de retos, esta declaración supone un paso importante en el lanzamiento de una 
«vía europea» para transformar digitalmente las ciudades y comunidades. Este enfoque 
garantizará el liderazgo tecnológico en la UE respetando los valores y la diversidad 
europeos, así como los derechos digitales de las personas. 

Aunque una serie de iniciativas han dado lugar a soluciones digitales innovadoras de éxito4, 
su impacto en la sociedad de la UE en su conjunto sigue siendo limitado y desigual. La 
extensa implantación y ampliación de estas soluciones es crucial para ayudar a nuestras 
ciudades y comunidades a cumplir sus objetivos climáticos y reducir el impacto 
medioambiental. También fomentará la participación ciudadana y ayudará a prosperar a 
todos los tipos de empresas, incluidas pymes y empresas emergentes. Ha llegado el 
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momento de que desde todos los niveles de gobierno de la UE se aúnen esfuerzos para 
expandir las soluciones digitales, de modo que al menos 300 millones de europeos puedan 
disfrutar de una mejor calidad de vida en 2025. Fomentar el uso de soluciones digitales 
consensuadas entre las regiones, las ciudades y las comunidades contribuirá a cerrar la 
brecha digital y reducir las desigualdades a fin alcanzar una mayor cohesión territorial. Las 
soluciones digitales basadas en datos generados localmente son esenciales para ofrecer 
servicios más informados, innovadores, y de alta calidad al público y a las empresas. Estas 
soluciones incluyen la movilidad urbana inteligente, la eficiencia energética, la vivienda 
sostenible, los servicios públicos digitales y la gobernanza liderada por la ciudadanía. Para 
que el público confíe en estos sistemas, los datos deben utilizarse de manera responsable a 
través de plataformas digitales, y debe garantizarse su calidad, seguridad y privacidad. La 
cooperación entre zonas geográficas y entre sectores impulsará la innovación y permitirá a 
las ciudades y comunidades desarrollar servicios eficientes, rentables y centrados en el 
ciudadano. Por tanto, la implantación y expansión de plataformas abiertas, interoperables, 
intersectoriales y transfronterizas, como medio para impulsar la transformación digital, 
constituye el núcleo de esta declaración. Así se contribuirá a garantizar la soberanía 
tecnológica en la UE, y a la creación conjunta de soluciones digitales que no bloqueen a 
nuestras ciudades y comunidades con tecnologías específicas. 

LOS SIGNATARIOS CONVIENEN EN LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS: 

 un enfoque centrado en los ciudadanos; 

 un enfoque liderado por las ciudades en el ámbito de la UE;

 la ciudad como ecosistema de innovación abierto y dirigido por los ciudadanos; 

 el acceso, uso, intercambio y gestión responsable de datos, desde el punto de vista 
ético y social; 

 las tecnologías como habilitadores clave; 

 plataformas digitales interoperables basadas en normas abiertas y especificaciones 
técnicas, interfaces de programación de aplicaciones (API) y modelos de datos 
compartidos. 

LOS SIGNATARIOS SE COMPROMETEN A DESARROLLAR CONJUNTAMENTE 
MEDIDAS SOSTENIBLES PARA: 

FINANCIERAMENTE

 contribuir, con carácter voluntario, a un plan de inversión conjunto para adoptar y 
aplicar soluciones digitales comunes existentes a gran escala en la UE;

 optimizar las sinergias entre los fondos de la UE, nacionales, regionales y locales; 
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 reforzar la inversión en la transformación digital local procedente de los fondos y 
programas de la UE, a fin de garantizar una Europa integradora y sostenible;

 utilizar prácticas comunes de contratación pública para definir de forma conjunta 
especificaciones, y reducir el coste de invertir con éxito en plataformas digitales y 
tecnologías afines. 

TÉCNICAMENTE

 utilizar una lista consensuada de normas y especificaciones técnicas para lograr la 
interoperabilidad de los datos, sistemas y plataformas entre ciudades, comunidades 
y proveedores de todo el mundo;

 poner a disposición de todos los elementos clave que posibilitan las soluciones 
digitales de las ciudades, incluidos los datos, las infraestructuras y los servicios;

 utilizar un mercado común para compartir datos, servicios digitales y soluciones entre 
ciudades y comunidades. 

LEGALMENTE

evaluar las medidas legislativas necesarias para disponer de un marco común de la UE para 
soluciones digitales intersectoriales y transfronterizas para las ciudades y comunidades (por 
ejemplo: sistemas de identificación electrónica).

EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

 desarrollar las capacidades administrativas para sacar el máximo partido de la 
digitalización  y evitar la dependencia de la tecnología o de proveedores; 

 desarrollar enfoques de diseño centrados en los ciudadanos como una nueva 
competencia para la elaboración de políticas públicas; 

 identificar las nuevas competencias necesarias por parte de las autoridades públicas y 
las empresas, y tomar medidas para garantizar que las personas adquieran estas 
capacidades; 

 proporcionar a la población la educación y las capacidades digitales que necesitan 
para beneficiarse de soluciones de ciudades inteligentes y participar en la toma de 
decisiones; 

 desarrollar una cultura de enfoque co-creativo, participativo e intersectorial para 
diseñar y aplicar soluciones locales inteligentes y sostenibles; 
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 facilitar y coordinar las actividades, incluida la puesta en común de conocimientos, la 
comunicación, la difusión y la consultoría, para aumentar el éxito de las soluciones 
digitales; 

 aprovechar las oportunidades que pueden acelerar el despliegue, como los centros de 
innovación digital. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

ayudar a desarrollar y aplicar un marco, basado en metodologías existentes, para medir y 
supervisar los beneficios para los ciudadanos, las autoridades públicas, las empresas y 
otras partes interesadas a nivel local. En el primer trimestre de 2020 se creará un comité de 
dirección multinivel de gobernanza para avanzar en los compromisos mencionados y 
garantizar su ejecución de aquí a 2025. Este comité de dirección aunará fuerzas y recursos 
y mejorará el diálogo y la colaboración de las partes interesadas con el fin de impulsar la 
transformación digital sostenible de las ciudades y comunidades.

Representante de:

Nombre y apellidos: 

Cargo:

Firma:

Fecha:  

PROMOTOR

EUROCITIES 

es la red de grandes ciudades europeas. Nuestros miembros son los Gobiernos locales y 
municipales de las principales ciudades europeas. Su objetivo es reforzar el importante 
papel que los Gobiernos locales deben desempeñar en una estructura de gobernanza 
multinivel. Pretendemos dar forma a las opiniones de las partes interesadas de Bruselas y, 
en última instancia, reorientar el foco de la legislación de la UE de manera que se permita 
que los Gobiernos de las ciudades puedan hacer frente a los retos estratégicos a nivel local. 
eurocities.eu 

CIUDADES INTELIGENTES ABIERTAS Y ÁGILES (OASC)

es una red internacional sin ánimo de lucro de ciudades que tiene por objeto crear y dar 
forma al naciente mercado mundial de datos y servicios de las ciudades inteligentes. La red 
ya está en la vanguardia de las futuras normas para los datos, los servicios y la tecnología 
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de las ciudades, y trabajamos sobre la base de las necesidades de las ciudades con el 
apoyo de la industria. A diferencia de cualquier otra red de ciudades, la OASC se rige por 
realizaciones y se centra en plataformas abiertas y en el compromiso de los ciudadanos. 
https://oascities.org 

LA RED EUROPEA DE LABORATORIOS VIVIENTES (EUROPEAN NETWORK OF LIVING 
LABS – ENOLL)

 es la federación internacional de referencia de laboratorios vivientes en Europa y en todo el 
mundo. Creada en noviembre de 2006 bajo los auspicios de la Presidencia finlandesa de la 
UE, la red ha crecido rápidamente hasta hoy. Los «laboratorios vivientes» actúan como 
intermediarios entre los ciudadanos, los organismos de investigación, las empresas y las 
ciudades y regiones para la creación conjunta de valor y de prototipos o la validación para 
expandir la innovación y las empresas. Los laboratorios vivientes tienen elementos 
comunes, pero múltiples aplicaciones diferentes. https://enoll.org 

LA PRESIDENCIA FINLANDESA DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

El principal objetivo de la Presidencia en relación con el desarrollo urbano es apoyar la 
aplicación satisfactoria de la Agenda Urbana para la UE, incluido el avance en la creación de 
la nueva Carta de Leipzig. Como tema específico, destaca la innovación digital en las 
ciudades. https://eu2019.fi 

LA COMISIÓN EUROPEA

 ayuda a dar forma a la estrategia de la UE, propone nuevas leyes y políticas de la UE, 
supervisa su aplicación y gestiona el presupuesto de la UE. También desempeña un papel 
importante en el apoyo al desarrollo internacional y la prestación de ayuda. 
https://ec.europa.eu 

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES (CDR)

 es la voz de las regiones y las ciudades de la Unión Europea (UE). Representa a los entes 
locales y regionales de toda la Unión Europea y asesora sobre las leyes nuevas que tienen 
un impacto sobre las regiones y las ciudades (el 70 % de la legislación de la UE). 
https://cor.europa.eu 

DOCUMENTO INTRODUCTORIO 

PRINCIPIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL SOSTENIBLE DE LAS CIUDADES 
Y COMUNIDADES DE LA UE 

ENFOQUE CENTRADO EN LOS CIUDADANOS 

El proceso de transformación digital de Europa debe desarrollarse con y para las personas. 
La movilidad sostenible, la eficiencia energética, la producción sostenible, el aire limpio, 
unos servicios públicos digitales eficientes, la vivienda accesible y la gestión de residuos 
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constituyen el núcleo de ciudades y comunidades inteligentes y sostenibles, creando 
empleos cualificados y de calidad y una sociedad más igualitaria e integradora. Los 
ciudadanos tienen un papel clave que desempeñar en el desarrollo y la aplicación de 
estrategias y soluciones de ciudades inteligentes. Conectar y colaborar con personas al 
tiempo que les permite desempeñar un papel en la elaboración de políticas y la creación de 
soluciones es crucial para el éxito de las ciudades y comunidades inteligentes. 

UN ENFOQUE DIRIGIDO POR LAS CIUDADES A ESCALA DE LA UE 

La cooperación estratégica a escala de la UE para incrementar las soluciones digitales debe 
beneficiarse de un enfoque dirigido por las ciudades. Como nivel de gobierno más cercano a 
los ciudadanos, las autoridades locales son las más indicadas para comprender las 
necesidades de las comunidades locales y coordinar un enfoque integrado que conecte a 
las empresas locales, regionales, nacionales y europeas. 

LA CIUDAD COMO ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN ABIERTO Y DIRIGIDO POR LOS 
CIUDADANOS 

Las ciudades y comunidades son entornos reales a gran escala ideales para probar las 
soluciones digitales y pueden actuar como laboratorios vivientes urbanos. Las ciudades 
pueden dirigir la participación de las partes interesadas y garantizar que la comunidad local 
participe activamente en la creación de soluciones. La innovación abierta, a través de la cual 
las partes interesadas locales cooperan y asumen las soluciones acordadas, es vital para el 
éxito de la transformación digital en la UE. Igualmente importante es que las ciudades y 
comunidades de la UE colaboren en aprovechar al máximo las economías de escala para 
fomentar la inversión en innovación. 

LAS TECNOLOGÍAS COMO HABILITADORES CLAVE 

Las tecnologías son un medio más que un fin en la transformación digital de nuestras 
ciudades. Las tecnologías más avanzadas con las soluciones más sencillas son la 
combinación ideal que permitirá que nuestras ciudades sean inteligentes y sostenibles.

ACCESO, USO, REPARTO Y GESTIÓN DE DATOS RESPONSABLE DESDE EL PUNTO 
DE VISTA ÉTICO Y SOCIAL

Cada día se producen grandes cantidades de datos digitales. Estos datos deben utilizarse 
de manera responsable y con la calidad, la seguridad y la privacidad garantizadas por el 
diseño, a fin de asegurar la confianza del público. Entre las prácticas que deben evitarse 
figuran el uso indebido de datos, incluidos su intercambio no autorizado, la reventa de datos 
de clientes y los algoritmos sesgados que refuerzan las desigualdades sociales. Los datos 
digitales deben utilizarse en interés público para mejorar la toma de decisiones y los 
servicios públicos. Los Gobiernos locales deben apoyar prácticas e iniciativas que 
garanticen un mejor uso y gestión de los datos, incluidos los principios de «solo una vez» y 
de «privacidad», la transparencia de algoritmos y el uso de algoritmos imparciales para 
mejorar la calidad de vida y los derechos digitales en las ciudades y comunidades. 

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


34 de 102

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13067227540632770001 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

PLATAFORMAS DIGITALES INTEROPERABLES CON NORMAS ABIERTAS, 
INTERFACES DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES Y MODELOS DE DATOS 
COMPARTIDOS 

Las plataformas urbanas son los «sistemas operativos» de los servicios prestados por las 
ciudades inteligentes. Son necesarias para gestionar la creciente gama de partes 
interesadas y de datos en diversos sectores. Las plataformas urbanas interoperables que 
promueven estándares abiertos, API y modelos de datos compartidos son cruciales para 
eliminar barreras tales como la dependencia de proveedores y los protocolos privados no 
interoperables. Las plataformas urbanas interoperables son esenciales para desarrollar y 
poner en marcha soluciones innovadoras y rentables en toda la UE, ya que crean 
ecosistemas abiertos e interoperables y pueden ampliarse para servir como espacios para la 
experimentación creativa. 

SOLUCIONES DIGITALES SATISFACTORIAS EXISTENTES

 Los proyectos piloto, tanto financiados por la UE como a nivel local, así como las acciones y 
asociaciones de apoyo han elaborado normas, mecanismos, servicios, directrices y 
herramientas que permiten la interoperabilidad de las plataformas urbanas, con un fuerte 
impacto local y un importante valor añadido de la UE. Se enumeran a continuación algunos 
ejemplos. Se ha elaborado un «Informe consolidado de especificaciones técnicas» como 
documento de trabajo para apoyar el plan de acción para la declaración. 

Norma europea para dispositivos inteligentes - Smart Appliance/Anything REFerence 
(SAREF): La ontología SAEF, que es una norma ETSI/OneM2M, es un modelo compartido 
de consenso que contribuye a la adecuación de los activos existentes, tales como las 
normas, los protocolos y los modelos de datos. Consiste en una ontología de base y 
ampliaciones para los sectores pertinentes, incluida una para las ciudades (SAREF4CITY). 
Una solución de ciudad combinada basada en SAREF y NGSI-LD se ha llevado a cabo con 
éxito en el marco del proyecto piloto SynchroniCity.

Mecanismos de interoperabilidad mínima de la OASCP (MIM): Los MIM son 
herramientas universales para lograr la interoperabilidad de los datos, sistemas y servicios 
entre las ciudades y los proveedores. La aplicación puede ser diferente, siempre que los 
puntos de interoperabilidad cruciales de una determinada arquitectura técnica utilicen los 
mismos mecanismos de interoperabilidad. Son imparciales y neutrales desde el punto de 
vista tecnológico, lo que significa que cualquiera puede utilizarlos e integrarlos en sistemas y 
servicios existentes. 

Plataformas urbanas: Los estándares abiertos y los componentes de código abierto tales 
como EIP-SCC DIN SPEC 91357 Reference Architecture Model Open Urban Platform 
desarrollados en colaboración con el proyecto «Espresso» financiado por la UE, la biblioteca 
de referencia ETSI OneM2M, la arquitectura de referencia SynchroniCity y la arquitectura de 
referencia FIWARE ayudan a las ciudades y comunidades a permanecer ágiles y evitar la 
dependencia de proveedores. 
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La caja de herramientas del reto de las ciudades digitales (Digital Cities Challenge): La 
herramienta de autoevaluación del Digital Cities Challenge determina el nivel de rendimiento 
digital de las ciudades, basándose en los procesos de transformación digital existentes y en 
los avances del desarrollo digital en ocho dimensiones. Los indicadores clave de 
rendimiento permiten el seguimiento del impacto específico y real de las acciones e 
iniciativas en la economía local, las empresas y los ciudadanos. Además, el Manual sobre 
transformación de la ciudad digital «City Digital Transformation» ofrece a las ciudades una 
metodología concreta para desarrollar una estrategia de transformación digital eficaz, 
basada en las mejores prácticas existentes, tales como el modelo para las ciudades y 
regiones como plataformas para el lanzamiento de la transformación digital. 

Portal de datos de movilidad (Mobility Data Portal - MDP): El MDP recoge y conecta los 
datos de movilidad en un conjunto de datos multimodal y lo pone a disposición a través de 
una interfaz normalizada y en el marco de un acuerdo contractual entre los sectores público 
y privado. Funciona como punto de acceso único a los datos y servicios multimodales de la 
ciudad. 

Humble Lamppost: Con el objetivo de instalar 10 millones de farolas inteligentes para 
ahorrar energía y costes en las ciudades de toda la UE y acelerar su digitalización, el 
proyecto Humble Lamppost sirve como ejemplo de contratación conjunta y cooperación 
entre la agrupación de acciones de la EIP-SCC sobre infraestructuras y procesos 
integrados. 

Módulos del Mecanismo «Conectar Europa»: El Mecanismo «Conectar Europa» ha 
desarrollado un conjunto de infraestructuras de servicios digitales genéricos y reutilizables, 
también conocidos como componentes elementales. Actualmente hay ocho módulos: i) 
infraestructura de pruebas de macrodatos; ii) intermediario de contextos; iii) archivo; iv) 
entrega electrónica; v) identificación electrónica; vi) facturación electrónica; vii) firma 
electrónica; y viii) traducción automática. Los módulos pueden combinarse y utilizarse en 
proyectos en cualquier ámbito a nivel europeo, nacional o local. 

Catálogo SynchroniCity: Como uno de los proyectos piloto a gran escala europeos del 
«internet de las cosas» financiado por la UE, SynchroniCity ha desarrollado conjuntamente 
con las ciudades, la industria y las pymes, un catálogo de servicios posibles escalables de 
internet de las cosas e inteligencia artificial para las ciudades y comunidades en todos los 
sectores. 

Protocolo de actuación OrganiCity - OrganiCity playbook: El proyecto OrganiCity, 
financiado por la UE, ha proporcionado un conjunto de herramientas para dar un impulso a 
la creación conjunta, centrada en los ciudadanos, de soluciones digitales y basadas en 
datos en las ciudades y comunidades. 

Indicadores clave de resultados CITYKeys: Con la ayuda de las ciudades en el EIPSCC, 
este proyecto ha desarrollado y validado ICR locales y unos procedimientos de recopilación 
de datos para un seguimiento común y transparente y para poder comparar soluciones 
urbanas inteligentes en las ciudades europeas. 
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Paquete orientativo sobre ciudades inteligentes - Smart City guidance package: Esta 
guía ayuda a los Gobiernos locales a planificar y gestionar proyectos de ciudades 
inteligentes. Al poner a disposición los conocimientos, las experiencias y las conclusiones 
existentes, la guía ofrece información sobre los obstáculos que se encuentran a menudo con 
ocasión de la aplicación y explora lo que se necesita para aumentar y reproducir las 
iniciativas de éxito. ”

Segundo.-  Nombrar representante de la ciudad de Alcoy en el Comité de Dirección 
Multinivel de Gobernanza al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcoy, D. Antonio 
Francés Pérez.

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Francés Pérez, para la firma de 
cuantos documentos sean precisos en orden a la efectividad de lo acordado. 

11. 240/2020 SECRETARIA GENERAL 
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DES DE LA NÚMERO 5444 
FINS A LA NÚMERO 5496 DEL PERÍODE 2019 I DE LA NÚMERO 1 FINS A LA NÚMERO 
406 DEL PERÍODE 2020.

De conformidad con el artículo 42 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta a la Corporación de todas las 
resoluciones de la Alcaldía adoptadas durante las siguientes fechas:

 Del 27 de diciembre de 2019, núm. 5444, al 30 de diciembre de 2019, núm. 5496.

 Del 2 de enero de 2020, núm. 1, al 31 de enero de 2020, núm. 406.

El Pleno de la Corporación queda enterado.

12. 2753/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
PREGUNTES I PREC SOBRE LES CONSEQÜÈNCIES DE LA BORRASCA GLÒRIA

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

«La borrasca Gloria ha fet palés l’incompliment de l’Ordenança Reguladora de la 
Conservació i de la Inspecció Tècnica d’Edificis. Immobles ensorrats durant les últimes 
setmanes no s’havien sotmés a les inspeccions en els terminis que marca la normativa, que 
obliga a passar la inspecció als edificis que superen els 50 anys i repetir-les cada 5 anys per 
mantenir el seguiment sobre l’estat dels edificis.
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Per aquest motiu i davant la falta de resposta del Govern en el Plenari extraordinari del 
passat divendres, formulem les següents

PREGUNTES»

―Sí que demanaria tant al senyor alcalde com a la senyora secretaria, que se’ns pogueren 
contestar una a una per tal que en l’acta les respostes figuraren amb tota la claredat i 
nitidesa.―

 «Quants edificis incompleixen l’article 10 de l’ordenança, que obliga als propietaris a 
fer inspecció cada cinc anys?»

Sra. Zamorano: Bon dia a tots. A vore, 2983 edificis majors de 50 anys tenen presentada la 
ITE, 91 dels quals tenen presentada la segona volta; per tant, de la resta ix la xifra que vosté 
em demana, 2892.

Sr. Ruiz:

 «Coneixia l’Ajuntament l’existència d’edificis que no havien passat les inspeccions en 
els terminis fixats per l’ordenança?»

Sra. Zamorano: Sí.

Sr. Ruiz:
 «A quants dels propietaris d’edificis que incompleixen l’ordenança els ha requerit 

l’Ajuntament que facen la inspecció?»

Sra. Zamorano: Doncs mira, aquells que, per inspeccions del tècnic del mateix 
Departament d’ITE o d’Arquitectura, per les inspeccions que fan habitualment, consideren 
que genera un problema ja en l’estat de l’edifici, i se’ls obliga a la propietat a passar eixa 
segona ITE o també per denúncies de la gent. La gent, quan ve i denuncia el mal estat, 
s’inicia eixe expedient també.

Sr. Ruiz:

 «La disposició transitòria primera de l’ordenança assenyala: “La relación de fincas 
que deban someterse a la Inspección Técnica de Edificios se fijará anualmente 
mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, a la cual se le dará la publicidad 
suficiente y adecuada para que sea conocida por la ciudadanía”. De quina data és 
l’última relació de finques acordada per Junta de Govern?»

Zamorano: Doncs del 21 de novembre del 2008, estant en el govern el Partit Popular.

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


38 de 102

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13067227540632770001 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web 
http://www.alcoi.org

Sr. Ruiz:

 «Quan va deixar l’Ajuntament d’Alcoi d’enviar requeriment als propietaris exigint-los 
que feren la inspecció dels seus edificis?»

Sra. Zamorano: Mai no s’ha deixat per part d’este Ajuntament de fer eixos requeriments. 
Quan l’edifici fa 50 anys, es notifica en tots els casos i des de tota la vida. Com a exemple, 
en el 2019, l’any passat, es van fer 5.162 notificacions.

Sr. Ruiz:

 «Per quins motius es va deixar de fer si l’ordenança obliga a l’Ajuntament a donar la 
publicitat suficient i adequada perquè siga coneguda per la ciutadania mitjançant 
Junta de Govern?»

Sra. Zamorano: Doncs, vosté està de la mà per a preguntar-ho, perquè crec que el té ací el 
company que en eixe moment estava en Junta de Govern i crec que tenia responsabilitats 
d’Urbanisme. Pregunte-li-ho a ell, i després ens ho comenta a nosaltres. Nosaltres des 
d’aleshores, des del 2008, hi vam entrar en 2011, era ja una dinàmica que entenem que les 
seues raons tenien, i administrativament així estava fent-se.

Sr. Ruiz:

 «Va donar el Govern instruccions de no enviar comunicacions als propietaris amb els 
recordatoris de la inspecció?»

Sra. Zamorano: Mire, l’ITE va començar en 2002 a Alcoi. Entre 2002 i 2006 es va passar 
l’ITE al centre històric..., el govern del PP, no fa falta dir-ho. En 2011 li haguérem hagut de 
passar eixa segona volta a tots eixos edificis que la van passar del 2002 al 2006. Per tant, 
ho torne a dir, tenim Fernando Pastor que era responsable d'Urbanisme, i que, si algú va 
parar eixes notificacions, podria dir-nos-ho. Nosaltres hem continuat fent el que venia fent-se 
en el Departament d’ITE, perquè enteníem –i si li ho pregunta, potser ell ho contesta d’eixa 
manera–, que la responsabilitat de l’administració no és cap en este cas. És responsabilitat 
dels propietaris passar l’ITE. L’Ajuntament, des del principi, quan la voluntat que va tindre a 
aprovar eixa ordenança, és perquè es crearen eixes dinàmiques perquè no s’estaven fent i 
hi havia una llei aprovada quatre anys abans que a escala estatal així ho marcava, i 
l’Ajuntament d’Alcoi va voler crear eixa dinàmica. La segona volta, en cap cas i en cap 
govern s’ha demanat perquè la responsabilitat és dels propietaris, i així s’informa quan es 
notifica la segona volta i es tanca l’expedient. En el decret de tancament d’eixe expedient 
que ha passat l’ITE, se’ls recorda a tots que tenen l’obligació en 5 anys de passar l’ITE, i així 
ho fa este Govern. Però també perquè s’estava fent quan vam entrar, per part del govern del 
PP. Per tant, és una dinàmica que a vosté li semblarà malament o bé, això és una cosa seua 
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particular; però és una dinàmica que estava fent-se i totalment legal. Perquè ja li dic, la 
responsabilitat no recau en l’administració, recau en els propietaris.

Sr. Ruiz:

 «En algun dels edificis ensorrats durant el temporal té propietat l’Ajuntament o la 
Generalitat Valenciana?»

Sra. Zamorano: Part de propietat, sí.

Sr. Ruiz:

 «Quina quantitat d’edificis propietat de la Generalitat o de l’Ajuntament no 
acompleixen l’article 10 de l’ordenança?»

Sra. Zamorano: Mire, açò ho vaig preguntar a Patrimoni. Ahir encara no havien pogut fer 
l’informe de totes les propietats, perquè han d’entrar una per una, i em van comentar... Luis 
Molina, el coneix?, m’ha dit que quan ho tinga li ho traslladarà.

Sr. Ruiz:

 «Quina quantitat d’ITEs ha realitzat d’ofici l’Ajuntament d’Alcoi?»

Sra. Zamorano: D’ofici només aquelles que siguen propietat municipal, no es pot fer d’ofici 
amb propietat particular. Quan tinga el nombre, tindrà també la informació.

Sr. Ruiz: D’acord. Per tant, passe a llegir el prec.

«PREC

 Que l’Ajuntament d’Alcoi inicie, a la brevetat més gran, la revisió de l’Ordenança 
reguladora de la conservació i de la inspecció tècnica d’edificis per adaptar-la al 
decret 53/2018 de la Generalitat pel qual es regula la realització de l’informe 
d’avaluació de l’edifici d’ús residencial.»

Sra. Zamorano: Mire, no anem a acceptar-li el prec perquè entenem que per fi tenim una 
normativa autonòmica, que és la competent en esta matèria, per regular i per fer valdre eixa 
regulació. Una normativa que entenem que és prou completa, que és la que, a la fi, ho 
regularà en tot el País Valencià, fins i tot, en aquells ajuntaments que actualment ni tenen 
ordenança pròpia d’ITE, ni la tindran, perquè s’han adherit a això. I crec que, igual la reflexió 
ja no està a modificar la nostra, sinó fins i tot a mirar de derogar-la i a acollir-se directament 
a la regulació autonòmica.
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Sr. Ruiz: Bé, pensem que la revisió de l’ordenança és necessària perquè els continguts dels 
informes siguen els mateixos que reclama, òbviament, l’administració autonòmica, i per 
aclarir qui i com s’han de notificar els requeriments. I pensem que la situació del parc 
d'habitatges del Centre, mantindre una revisió més exhaustiva, és a dir, cada 5 anys, és 
millor que no cada 10.

Bé, independentment d’aquesta actualització, a mi, el què m’haguera agradat és que les 
respostes s’hagueren ajustat a la realitat, perquè vosté contesta que des del 2018 no està 
enviant-se una relació de notificacions aprovada per Junta de Govern ―Sra. Zamorano: 
No, no, 2008.― de 2008. Doncs jo tinc ací Juntes de Govern de 2011 fins a 2014, on 
apareixen les relacions, la relació, dels carrers pels quals s’ha de passar l’ITE en l’any 
següent. És més, el segon punt de l’ordre d’esta aprovació és «Notificar als propietaris 
d'aquestes, l’obligació de complir el present acord.» Açò de l’any 2011, fins a 2014. En 2014 
es fixen les intervencions per a 2015, i han estat una legislatura sencera trencant esta 
pràctica. És ben cert que en cap d’aquestes ordres figuren revisions del Centre, van anar a 
buscar altres barris. No sé si és perquè el Centre no era la seua prioritat.

Pensem que hi ha un gravíssim incompliment de l’Ordenança de la Inspecció Tècnica 
d’Edificis. La senyora Zamorano diu «Alcoy fue una de las primeras ciudades en incorporar 
la inspección de edificios estableciendo una ordenanza obligatoria y revisiones cada cinco 
años». Això ho hem llegit en premsa esta mateixa setmana. De què servix ser pioners si no 
es complix? De què servix tindre la normativa si no l’apliquem?

La disposició transitòria de l’ordenança aprovada en 2008 diu «la relación de fincas que 
deban someterse a la ITE se fijará anualmente mediante acuerdo de la Junta de Gobierno, a 
la cual se dará la publicidad suficiente y adecuada para que sea conocida por la 
ciudadanía». Insistisc, acord de Junta de Govern. Ací no diu primera, segunda, tercera 
ronda, diu les que han de sotmetre’s a inspecció tècnica d’edificis. I l’ordenança ho diu molt 
clar, edificis de més de 50 anys, i a partir de la primera, cada 5 anys. I això l’Ajuntament 
d’Alcoi està incomplint-ho, perquè no notifica als propietaris l’obligació de passar l’ITE. 

Jo no sé..., estem encabotats a responsabilitzar als propietaris, que efectivament tenen la 
responsabilitat de passar l’ITE; però, l’Ajuntament té la seua responsabilitat, que és requerir 
als propietaris. Al final estem parlant, i, en moltes ocasions en el Centre de Persones Majors, 
de persones amb mitjans limitats, que no poden saber si ho van passar fa 5 anys, 4, 3... Jo 
crec que l’Ajuntament té l’obligació, i no és que ho crega jo, sinó que ho diu l’ordenança, de 
complir eixa normativa. Les conseqüències, al final les sabem. El carrer Sant Agustí número 
8, l’ITE passada en 2007―Sr. Alcalde: Vaja acabant, se li ha acabat el temps, Sr. Ruiz―, 
hauria de passar-la en 2012 i 2017, i no les va passar. Les conseqüències ja les sabem. El 
mateix que en Sant Agustí número 10 i en Sant Mateu número 86. Saltant-se les ITE, 
incomplint l’Ajuntament la seua obligació que és requerir als propietaris. 

Per tant, aquesta situació que hem viscut ―Sr. Alcalde: Acabe ja, senyor Ruiz―, i esperem 
que no la tornem a viure, no és responsabilitat exclusiva dels propietaris. No és competència 
de la Generalitat, almenys fins a 2018. I vostés porten des de 2011 governant. Per tant, eixa 
deixadesa de funcions ha fet que el temporal tinguera unes conseqüències que eren 
previsibles i evitables, perquè l’Ajuntament d’Alcoi, vista tota la informació, podria haver fet 
molt més ―Sr. Alcalde: Se li ha acabat el temps, Senyor Ruiz― per evitar els danys 
materials i personals ―Sr. Alcalde: Se li ha acabat el temps, Senyor Ruiz. He sigut molt 
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generós, tot sabem el temps que tenim per a cadascuna de les intervencions. Li contesta la 
senyora Zamorano― que es van produir.

Sra. Zamorano: Mire, vosté, per fer palés... no sé... jo crec que vosté ha de decidir quin 
paper va a jugar en política, perquè a mi em té desconcertada. O fa de piròman o fa d’home 
d’Estat, però jo crec que les dos coses alhora, queda estrany i no acabem de prendre 
seriosament esta estratègia. Perquè, si vosté pretén en algun moment arribar a l’Alcaldia, 
entendrà que hi ha coses, com esta, que són coses... el que es diu temes d’Estat. I vosté, 
com a principal partit de l’oposició, el partit de l’oposició, vosté no està donant la talla. Vosté 
està incendiant en este tema la societat alcoiana, quan vosté parla de la responsabilitat 
d’este Ajuntament. Vosté sap que el seu partit ha tingut responsabilitat en este Ajuntament i 
ha estat fent eixa deixadesa de funcions que vosté imputa a este govern, ha estat fent-la de 
la mateixa manera el govern al que vosté ara representa. Vosté ho sap? Aleshores, a mi em 
sembla bé. Clar que som, i així ho va dir l’alcalde i tots nosaltres ho hem dit, clar que ens 
sentim tots responsables; però tots hem de sentir-nos responsables d’on hem arribat. 
Perquè tots, en algun moment, tots els partits que estem ací, en algun moment hem tingut 
responsabilitats de govern, tots. I què hem fet? Probablement menys del que caldria fer, 
però tots. Però la solució, què és?, tirar-se els trastos ara com estan fent vostés? És tirar-se 
els trastos? Doncs miren vostés el bagatge que tenen. Perquè, «de aquellos lodos, estos 
polvos», o al reves, que no sé com es diu... Aleshores, on vol arribar? A crucificar socialment 
o públicament este govern perquè ho ha fet molt malament, quan açò, este problema que 
tenim en el Centre, porta dècades, més de 50 anys produint-se. És este govern el culpable? 
Però hem de continuar amb este debat o hem d’asseure’s i posar solucions? Jo crec que 
posar solucions no és vindre ací i dir «cámbiese la Ordenanza Municipal», perquè això és la 
gran panacea de la solució, anem a solucionar tot el tema del centre. Sona fins i tot pueril. 
Complir-la l’han de complir, i quan vosté estiga ací, eixe discurs el mantindrà vosté, si està. 
El mantindrà vosté, perquè hi ha responsabilitats que hem d’assumir les persones. Que tota 
la responsabilitat no recau en l’Estat. Que hem de fer-nos responsables de les nostres 
coses, per a lo bo i per a lo roïn, perquè eixos habitatges que ara estan caent, tenien algun 
valor o molt valor o es venien a preus elevadíssims. Alguna obligació tenia l’administració? 
Se’n recordaven de l’administració en algun moment els propietaris? Veritat que no?

I l’exemple que vosté posa, sempre recorrent..., la pobra senyora... ―no estic parlant, per 
descomptat, de la víctima que..., no estic parlant d’eixe..., estic parlant del perfil que vosté fa 
valdre per al seu argument demagògic―, la pobra senyora que diu que no té recursos. És 
que això no és així, el panorama del centre no és eixe. Eixa no és la realitat. La realitat és 
que tenim ací entitats financeres, fons d’inversió, empreses constructores... eixa és la realitat 
del centre. I no entenc com amb els impostos de tots, hem d’ajudar..., hem d’ajudar eixa 
persona que vinga, i quan vinga, l’ajudarem; però eixes altres realitats, que el centre té eixe 
problema gràcies a eixes realitats, hauran de solucionar-ho ells, no amb diners de tots. 
Aleshores, clavar-ho tot i barrejar-ho tot perquè la gent.... sí, sí, perquè la gent compre el 
seu discurs derrotista. Mire, jo no li’l compraré perquè ací tenim un problema. I jo em sent 
responsable, en el temps que duc, d’este problema. Però la meua actitud no va a ser eixa, 
va ser resoldre açò. Com? Amb moltes accions, no amb una ordenança, perquè açò no va a 
resoldre res. I la comunicació de l’Ajuntament no va a resoldre que les ITE es facen, per 
moltes voltes que ho comuniquem. Això no va a resoldre-ho. I imputar eixe problema a la 
solució, torne a dir, és pueril. Però seiem, vosté i tots ―Sr. Alcalde: Vaja acabant ja, Sra. 
Zamorano― tenim responsabilitats. I vosté té una Diputació d’Alacant que ací no ha vingut, 
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amb diners. Ací no ha vingut. Han vingut de la Generalitat, han vingut de l’Estat, ací no ha 
vingut Diputació, i vosté està de la mà. Per què no s’agarren de la mà i planteja propostes? 
Això estaria bé. I això seria ser un home d’Estat, no el que està fent ara.

13. 2753/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
RUEGO PLACA INFORMATIVA EDIFICIOS RUTA MODERNISTA

Lee el ruego la Sra. Payá, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular.

«Es incuestionable la repercusión económica del patrimonio modernista en nuestra ciudad. 
Este legado se ha convertido en uno de los polos de atracción turística reportando 
beneficios económicos y el reconocimiento de Alcoy, como uno de los bastiones del 
movimiento Modernista en España.

En varias ocasiones esta corporación ha consensuado propuestas dirigidas a preservar este 
patrimonio y sustentar esta fuente de recursos que beneficia a todos los alcoyanos.

Por ello, con la finalidad de aportar medios para la divulgación y dignificación de la “Ruta 
Modernista” de la ciudad proponemos el siguiente

RUEGO

 Colocar, incrustada en la acera, delante de cada edificio perteneciente a la “Ruta 
Modernista”, una placa identificativa donde figure el nombre del edificio, año de 
construcción y nombre del arquitecto.

 Como ejemplo explicativo hemos adjuntado algunas fotografías de la Ruta 
Modernista de Reus. Aquí está el detalle de una placa que está delante de un 
antiguo edificio industrial, que ahora es un restaurante y el museo del Vermut, Esta 
es otra de las casas donde podemos ver que aquí, en la acera, tiene… y ahí 
también. Supongo que lo habrán visto, lo hemos adjuntado con la documentación, 
pero si lo acercas mejor.»

Sra. Zamorano: Bé, jo entenc que vulguem millorar, i amb això, la companya del Partit 
Popular sempre presenta propostes en relació a la Ruta Modernista, i jo li ho agraïsc; però 
nosaltres, a Alcoi, ja tenim això, ho tenim en plafons, en cinc idiomes, amb una signo-guia  
incorporada per a sords, i que s’explica qui és l’autor, l’antiguitat, la funcionalitat i tota la ruta 
modernista d’Alcoi, en tots els edificis consta eixe plafó a la paret. Per tant, dóna més 
informació de la que vosté està dient-me. No cal fer en terra res més. Sí que és cert que es 
va plantejar al seu dia identificar, com està a Barcelona i en moltes altres ciutats, un símbol 
identitari del modernisme d’eixa ciutat, amb llosetes anar posant..., i això sí que es va 
sospesar al seu dia, el que passa és que Alcoi encara..., ho hem tractat diverses voltes amb 
Patrimoni Històric, i no tenim com Barcelona, en què hi ha una flor que representa i és molt 
identitària del modernisme d’allí. No tenim cap símbol o no hem trobat encara cap símbol 
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que puga identificar eixes façanes; però això del plafó entenc que ja ho tenim amb una altra 
disposició, i que ja està. Vull dir, que no cal tornar a duplicar recursos.

Sra. Payá: Sí, bueno, gracias. Yo pienso que una cosa no quita la otra. Si yo apenas me he 
dado cuenta de los plafones estos que dices que hay información en cada edificio, pues 
imagínate personas que vengan de Turismo, y demás. Yo lo que vi en aquella ciudad, aparte 
de las placas que hay, incluso con códigos de barras, que entran códigos QR, perdón, que 
entran con el móvil y los leen, toda la información, pues bueno, es un detalle, es un pequeño 
gesto que, pues, que puede quedar bien y que consideramos que es imprescindible. 
Nosotros siempre presentamos propuestas para mejorar el Modernismo, bueno, para 
mejorar en general la ciudad. Y gracias al Modernismo pues celebramos una Feria 
Modernista, pero porque consideramos que el Modernismo no es solamente disfrazarse de 
año en año. Por encima de todo eso hay que promocionar, cuidar y dignificar el patrimonio 
modernista. Y esta ha sida la aportación nuestra para poderlo llevar a cabo. Gracias.

Sra. Zamorano: Si vosté considera que dignificar el patrimoni modernista no és el que 
defense, sinó que implica posar unes llosetes en terra, perquè la gent... pel que vosté diu, la 
gent passeja mirant cap al terra, no mirant cap a... Quan ve a veure la ruta, aniré així... El 
més normal és que quan un està en un lloc, estiga mirant. 

Mire, el turista, quan ve i passa per la Turist-Info se li dóna el fullet de la Ruta Modernista, i 
ja se li indica que hi ha uns plafons i que podrà... A més això del QR ja està posat, en 5 
idiomes, perquè ningú no puga perdre’s la Ruta Modernista; però reproduir el que ja tenim 
en terra, em pareix..., bé, és la meua opinió, per això no li accepte el prec.

14. 2753/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
RUEGO SOBRE EL RECONOCIMIENTO A LA ANTIGÜEDAD Y TRAYECTORIA 
DE EMPRESAS Y NEGOCIOS ALCOYANOS

Lee el ruego la Sra. Lirio García, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular.

«Los negocios y empresas con una dilatada trayectoria temporal forman parte de la 
historia de la ciudad y son un ejemplo de constancia, trabajo y esfuerzo. Es toda una 
hazaña mantener abierto un negocio y más cuando hablamos de empresas que 
superan varias generaciones

En un entorno cada vez más competitivo, lo nuevo queda obsoleto en un instante. 
Los negocios centenarios son la excepción que cumple la regla. Consideramos que 
el Ayuntamiento debe dar visibilidad al esfuerzo y la dedicación de aquellos que 
consiguen pervivir 

En el caso concreto de los comercios, por ejemplo el Plan de Modernización 
Comercial, recoge una partida asignada para la realización de un inventario de 
comercios históricos.  En la misma línea, la Estrategia de reactivación económica del 
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Centro indica como fortaleza del comercio “su originalidad, sabor tradicional y 
singularidad”. 

Además, en las 25 propuestas para dinamizar el comercio de Alcoy dentro del Plan 
de Acción Comercial también figura una línea estratégica de reconocimiento a la 
labor del comercio minorista. ¿Por qué no reconocer también la permanencia en el 
tiempo de las empresas alcoyanas?

Por todo ello propongo el siguiente

RUEGO

Que el Ayuntamiento de Alcoy plantee al Consejo Económico y Social, para su 
estudio y aprobación, la propuesta para redactar las bases que regulen el 
Reconocimiento a la antigüedad y trayectoria de empresas y negocios ubicados en 
Alcoy.» 

Sr. Belda: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bon dia a totes i a tots. 

Evidentment ho traslladarem al fòrum pertinent, que és el Consell Econòmic i Social. El que 
m’estranya és que no ho hagen fet vostés, que estan representats en el Consell Econòmic i 
Social. Podien haver portat aquesta proposta allí. Després parlem a voltes de política 
d’aparador, però açò és un exemple molt clar. Portar-ho ací, perquè nosaltres després ho 
traslladem.... Però no passa res, s’hi portarà perquè nosaltres pensem que és una opció que 
pot ser viable. Evidentment, moderant-la. Estem parlant de comerços antics, però també hi 
ha altres empreses que també poden ser valorades d’una altra manera i que també podrien 
tindre un altre reconeixement, no només per portar molts anys, que també és un mèrit, 
evidentment, sinó per molts altres factors. Per tant, ho portarem al Consell Econòmic i Social 
perquè, a partir d’allí, s’estudie com toca.

Sra. Rosa García: Sí, cuando se aportan ideas, es política de escaparate; cuando se dan 
proyectos positivos, no se hace caso; pero bueno, bien, imagino que eso es estar en el 
Gobierno. 

La cuestión es que, como sabemos, hay una cantidad importante de ayuntamientos en 
España que se está haciendo Sevilla, Madrid, Barcelona, bueno, la lista es interminable. 
Nosotros, antes de plantear algo, nos gusta hablar con los agentes implicados. Por supuesto 
hemos hablado con la Federación de Comercio, con FEDAC, con la Cámara de Comercio y 
con ACECA. Y cuando hablo de empresa, cuando hablo de empresa me refiero a todos los 
negocios de todos los sectores productivos. Evidentemente, esto es una pincelada de lo que 
podría... incluso podría llegar a ser la noche de la economía alcoyana. Podríamos ser más 
ambiciosos, podríamos realizar algún tipo de acto en el que además del reconocimiento, se 
diera una visibilidad de Alcoy en el ámbito económico que trasladara nuestras fronteras.

A mi hay un ejemplo que me gusta mucho, que es el comercio que tenemos aquí al lado de 
la plaza, en la farmacia del Campanar. Es un comercio que lleva 267 años abierto en la 
misma ubicación, eso es un logro increíble. De hecho, para situarnos, cuando abrieron el 
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comercio aún faltaban 3 años para que naciera Mozart. O sea, ahí podemos ubicarnos del 
tiempo que lleva rodando este comercio, sin perder su originalidad, sin perder su esencia, y 
dando este toque de antes y de ahora, sabiendo adaptarse. Yo creo que este es un solo 
ejemplo, pero esto se tiene que reconocer. Entonces, la aceptación por parte del Gobierno 
del ruego, doy las gracias; pero si que pido que se acelere lo máximo posible la gestión para 
que no quede en una aceptación de las que quedan en saco roto. Y si que es verdad que el 
CES es el órgano, pero entiendo que informar al Pleno, dar visibilidad a este proyecto es 
únicamente una manera de nuestra voluntad de trabajar y cooperar y ser positivos, aunque 
algunas veces se me ha tachado de que no lo soy cuando hablo de datos económicos.

Sr. Belda: Ja he contestat abans que, evidentment, ho traslladarem al fòrum oportú. Si 
alguna se li ha dit que no ho és per les dades econòmiques, és perquè potser les dades 
econòmiques no eren reals. Aleshores, no té res a vore una cosa amb l’altra. Jo, 
evidentment, totes aquelles propostes que siguen positives, aquest govern sempre ha 
escoltat els grups de l’oposició, sempre. I, per tant, faríem el que toca, que és portar-ho al 
fòrum que toca, treballar-ho i, evidentment, portar-ho endavant. Moltes gràcies.

15. 2753/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
RUEGO MONUMENTO A SAN JORGE

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

«Alertados por la ciudadanía hemos podido observar el deterioro en el monumento a San 
Jorge (José Gonzalvo 1983) que está en la La Rosaleda. 

La base de los tres elementos principales e incluso la parte trasera de las estatuas 
presentan óxido y corrosión a simple vista sin que se puede saber evidentemente el alcance 
de esta.

Para evitar un deterioro mayor, por seguridad ante posibles desprendimientos y para evitar 
la imagen de abandono que esa situación puede transmitir, proponemos el siguiente

RUEGO

 Que el Ayuntamiento estudie el alcance del deterioro del monumento a San Jorge.

 Que el Ayuntamiento lleve a cabo las actuaciones pertinentes para restaurar el 
monumento a la mayor brevedad posible.»

Sra. Zamorano: Bé, en este cas, crec que hui tenen mala sort amb mi. Tampoc no vaig a 
acceptar-li el prec perquè, ateses les circumstàncies de la plaça, estem licitant la redacció 
del projecte. Quan tinguem el projecte, a conseqüència d’això es farà l’obra. Entenem que 
eixe serà el moment, ja que s’ha de fer l’obra i retirar tota la superfície, i mamprendre les 
tasques en el monument de Sant Jordi. Per tant, no li’l puc acceptar perquè, a la major 
brevetat possible... Per a vosté què és a la brevetat major possible? Si és... el procediment 
que li he dit que pensàvem fer, doncs li’l puc acceptar; però si és demà que el llevem, em 
pareixeria... Tindre’l en un magatzem fins que acabe l’obra, no ho veig oportú. Per tant, 
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diguem vosté si accepta el que li he dit, i li accepte el prec; i, si no, doncs no podria 
acceptar-li’l.

Sr. Cantó: Sí, home, la mayor brevedad posible, per als que venim de l’empresa privada, és 
demà. Els que esteu més temps a l’administració, ja m’he adonat que no és demà, que és 
prou més tard. Però bé, la intenció és que em mireu, perquè igual tampoc no té més del que 
pareix. També, que no es tarde molt això de la Rosaleda, que allò de sempre, també és 
quan això dels fanals de Ramón y Cajal, que no es van posar després de la tribuna de 
festes, perquè anava a reurbanitzar-se i encara no s’ha reurbanitzat, i no estan els fanals 
posats. Si és perquè m’accepta el prec, sí que la major brevedad posible és la de l’actuació 
de la Rosaleda, però que es tinga en compte que pot estar el monument defectuós.

Sra. Zamorano: Sí que es té ja en compte. De fet, des de Patrimoni Històric, des del Museu, 
ens havien recomanat eixa intervenció i l’hem postposada per a fer-ho bé, quan l’hàgem de 
retirar en temps i forma.

Sr. Ruiz: ....

Sra. Zamorano: Sí, sí, ha canviat la urgència i li he acceptat el prec.

16. 2764/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
MOCIÓ DEFENSA DEL VALENCIÀ

El Grup Municipal Compromís Alcoi presenta la següent moció.

«El passat 12 de desembre es va fer públic l’informe del Consell d’Europa sobre la protecció 
de les llengües regionals o minoritàries a l’estat espanyol. Al text s’hi assegura que la 
situació del Valencià és preocupant, sobretot en l’àmbit de l’administració de l’estat i el 
sistema judicial.

Es recomana que s’assegure l’ensenyament del valencià en tots els nivells i se’n garantisca 
l’ús en l’economia i els serveis sanitaris i socials. El Consell també critica la política 
lingüística de l’estat espanyol respecte del valencià i considera que l’anomenada llei Wert 
perjudica el sistema d’immersió. Lamenta que el govern espanyol continue imposant el 
castellà en molts àmbits i posa d’exemples la senyalització de carreteres, els diplomes 
universitaris, els esports i la publicitat.

Entre les recomanacions, proposa de reformar immediatament la llei orgànica del poder 
judicial per a garantir l’ús del valencià en els processos judicials, si ho demana una de les 
parts. La segona recomanació urgent és de promoure la utilització de les llengües cooficials 
a l’administració de l’estat en les respectives comunitats autònomes.

A més a més, són cada vegada més comunes les denúncies per discriminació lingüística al 
nostre territori, com el cas denunciat aquest Nadal a Tavernes durant la celebració del 
Festhivern, on el Guàrdia Civil va retindre un jove, amb amenaces d’emportar-se’l a la 
caserna si continuava parlant en valencià.
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L’article 3 de la Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978, després de proclamar 
en el número 1 que «el castellà és la llengua oficial de l’Estat», disposa en el número 2 que 
«les altres llengües espanyoles seran també oficials a les respectives Comunitats 
Autònomes d’acord amb els seus Estatuts» i afegeix en el número 3 que «la riquesa de les 
distintes modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte 
d’especial respecte i protecció».

Una vegada assolida l’Autonomia de la Comunitat Valenciana per la Llei Orgànica 5/1982, 
d’1 de juliol, aprovatòria de l’Estatut, la matèria lingüística és objecte de regulació especial 
en l'article 7é, que estableix: «1- Els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el 
valencià i el castellà. Tothom té dret a conèixer i a usar-los. 2- La Generalitat Valenciana 
garantirà l'ús normal i oficial d’ambdues llengües, i adoptarà les mesures necessàries per a 
assegurar-ne el coneixement».

Per altra banda, estudis sociolingüístics pronostiquen que, si continuen les polítiques 
actuals, la xifra de valencianoparlants caurà fins al 10% l’any 2050. L’optimisme que als 
anys 80 teníem pensant que la LUEV (4/1983 Llei d’ús i ensenyament del valencià) podria 
revertir aquesta tendència cap a la davallada de l’ús de la nostra llengua, no ha sigut així. De 
fet és una llei que bàsicament “despenalitza” la nostra llengua però no garanteix el seu ús ni 
el seu ensenyament.

És evident que la LUEV ha sigut un instrument lingüístic inútil en la normalització del 
valencià, ja que ha impossibilitat que quasi tres generacions de valencians i valencianes 
aprengueren valencià en el seu trànsit pel sistema educatiu, continua sent cert que amb 
dificultats podem trobar una persona que s’haja pogut escolaritzar en valencià des dels 3 
anys fins a acabar un cicle formatiu o una carrera universitària.

Per tant, si aquesta llei no ha sigut eficient, i ha esdevingut inútil, és evident que en cal una 
altra i diferent, per tal d’aconseguir que l’ús de la nostra llengua al nostre territori siga el dret 
dels seus/es habitants, i que puga arribar a unes quotes igualitàries al castellà. Una llei amb 
l’objectiu d’emparar, fomentar i normalitzar-ne el seu ús a tots els àmbits, i de garantir l’ús 
normal i oficial del valencià i castellà i assegurar de dret i fet que la ciutadania pot viure i 
desplegar totes les seues activitats en valencià de la mateixa manera que en castellà, i 
sobretot una llei que assegure que es donen les condicions legals i socials per a la igualtat 
efectiva de tota la ciutadania en l’ús de les dues llengües cooficials, i remoure els obstacles 
que impedeixen aquesta igualtat real en l’ús del valencià, llengua pròpia del poble valencià.

És per això que des de Compromís Alcoi demanem els següents punts d’acord:

ACORDS:

1. Instar a la Generalitat Valenciana l’inici dels tràmits per a la redacció d’una nova llei 
que puga garantir la igualtat real d’ambdues llengües al nostre territori (atenent les 
recomanacions del Consell d’Europa, i garantint un ús i aprenentatge real del 
valencià).

2. Que l’Ajuntament demane a les altres administracions públiques, de l’àmbit lingüístic 
català, que tota la documentació que li siga tramesa estiga redactada també en 
valencià, tal com indica el Reglament Municipal per a la Promoció de l'Ús del 
Valencià al Municipi d’Alcoi.
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3. Que l’Ajuntament d’Alcoi, agafe com a seues les recomanacions del Consell 
d’Europa, per garantir l’ús del valencià a l’administració pública, exigint un 
coneixement del valencià adequadament a la funció que es vaja fer a treballar a 
l’Ajuntament, és a dir, demanar els requisits lingüístics als seus/es funcionaris/es. Per 
tant demanem que en les bases de convocatòria per a l’accés a càrrecs, ocupacions 
i funcions municipals que estiguen incloses dins de la Relació de Llocs de Treball per 
als quals siga preceptiu el coneixement del valencià, l’Ajuntament d’Alcoi establisca 
el coneixement del valencià com a requisit per a l’accés.

4. Que l’Ajuntament d’Alcoi, seguint la línia marcada pel Consell d’Europa, faça real la 
igualtat lingüística mitjançant la utilització del valencià a totes les publicacions i 
comunicacions, tant internes com externes.»

La Sra. Guillem, regidora del Grup Municipal Compromís Alcoi llig els punts d’acord.

Pel Grup Municipal Ciudadanos es presenta la següent esmena a la totalitat:

«ACUERDOS:

1. Instar a la Generalitat Valenciana a la derogación de la Ley 4/2018, de 21 de 
febrero, por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema 
educativo valenciano. 

2. Instar a la Generalitat Valenciana que para que se realicen todas las acciones 
necesarias para hacer cumplir el Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana así como la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y enseñanza 
del Valenciano, respetando las diferentes realidades socio-lingüísticas 
existentes en todo el territorio valenciano y respetando las dos lenguas 
cooficiales de nuestra autonomía.

3. Que el Ayuntamiento de Alcoy solicite a las diferentes administraciones 
públicas que toda la documentación esté redactada tanto en castellano como 
en valenciano.

4. Que el Ayuntamiento de Alcoy promocione el valenciano tal y como 
recomienda el Consejo de Europa sin discriminación alguna, sin poner 
fronteras al acceso a la función pública y que los idiomas sean considerados 
como méritos para el acceso al empleo público.

5. Instar a la Generalitat Valenciana a que se realicen todas las acciones que 
sean pertinentes para garantizar que la totalidad de las subvenciones que 
emanen de la Generalitat Valenciana se destinarán a actividades y proyectos 
que aseguren el respeto y la promoción de los derechos y libertades de toda 
la ciudadanía valenciana y, especialmente, velarán el cumplimiento de los 
artículos 4 y 6 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.» 

Sr. Abad: Buenos días, señor alcalde, concejales, asistentes al Pleno. 
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Utilizar la lengua como arma política para dividir a los ciudadanos es inmoral.

¿Redactar una nueva ley para garantizar la igualdad de ambas lenguas en nuestro 
territorio? ¿Que la ley actual no la garantiza?, o ¿es que no les gusta como se esta 
aplicando para sus intereses partidistas?.

Ningún ciudadano tiene la obligación de utilizar la lengua valenciana o castellano, tenemos 
el derecho de elegir en que lengua comunicarnos, siempre con respeto y educación hacia 
los demás.

Piden asegurar la enseñanza del valenciano en todos los niveles, ¿que no se está 
cumpliendo?, si en la mayoría de los colegios públicos de la comunidad autónoma 
valenciana no se puede estudiar en castellano…

La Generalitat Valenciana, garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas, cosa que 
no hace, sobre todo en el ámbito educativo ya que vulnera constantemente el derecho de 
los padres y alumnos a elegir centro y lengua. Solo faltaría que la lengua española, también 
nos obligaran a estudiarla en valenciano.

Creo que todos podemos y debemos elegir en que lengua vivir y realizar todas nuestras 
actividades...

En su texto afirma que el gobierno español continua imponiendo el castellano, creo que no 
utilizan la misma vara de medir, ustedes quieren e imponen el valenciano en todos los 
ámbitos sociales y culturales, turísticos, económicos, etc. ¿nadie se da cuenta que ustedes y 
los otros utilizan la lengua de forma ideológica y perjudican y cierran el acceso a nuestra 
Comunidad Autónoma?, solo nosotros, por y para nosotros… esa es su forma sectaria de 
pensar y con la que nos quieren adoctrinar.

También se debe valorar el valenciano, por supuesto, pero no como un requisito para el 
acceso a la administración pública, sino como un mérito, ya que se produce una 
discriminación constante a los castellanoparlantes, por ejemplo, ciudadanos del resto de 
España que quieren opositar en nuestra Comunidad Autónoma, están discriminados..

Se manipula claramente el espíritu de la ley hasta convertirla en un instrumento de 
discriminación lingüística.

La ley del plurilingüismo es una ley abiertamente anticonstitucional, es una ley que esta 
fulminada por la justicia y sus grupos en las cortes le han permitido al sr. Marza convertirla 
en ley para blindarla, y ustedes lo que van a permitir, si sale adelante esta moción, es que 
compromis cumpla con su propuesta que es culminar la ficción de los “paisos catalans” 
trayéndolos también a nuestra comunidad, desde luego nosotros no lo vamos a permitir.

Las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma son el valenciano y el castellano. 
Todos tienen derecho a conocerlos y usarlos ,no la obligación.

Toda la vida, el que ha querido estudiar en valenciano lo ha hecho en valenciano y el que ha 
querido estudiar en castellano lo ha hecho en castellano, el problema es que ahora el 
legislador viene a imponer una convivencia lingüística y no tiene porque hacerlo, porque el 
valenciano, ha llegado hasta nuestros días y ha llegado sólo, sin que el legislador de turno, 
llegara a hacer todo lo imposibles para lograrlo.
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Lo que demuestran todos estos decretos que se han ido sucediendo en estos últimos 
tiempos, es el fracaso de las comunidades autónomas, como venimos diciendo desde el 
principio, porque las competencias de educación, como las de sanidad y las de justicia, 
debería tenerlas el estado central para legislar igual en la comunidad valenciana, en la de 
Madrid o  en Andalucía por ejemplo, y este es el verdadero problema que tenemos ahora, 
porque en las comunidades que tienen una lengua cooficial, están legislando como vemos 
en Cataluña con la inmersión del catalán.

En la comunidad valenciana estamos siguiendo el mismo ritmo, lo que pasa es que en 
cataluña han tardado cuarenta años y en la comunidad valenciana esta siendo en diez, y 
entre otras cosas se esta catalanizando el valenciano, porque ya ni si quiera es valenciano, 
se están cargando nuestra propia lengua.

Insisto, nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua.

El fin último de la ley es lograr a través de la promoción del valenciano su equiparación 
efectiva con el castellano y garantizar el uso normal y oficial de ambos idiomas en 
condiciones de igualdad, desterrando cualquier forma de discriminación lingüistica.

Sra. Obiol: Bon dia de nou.

A Guanyar no tenim cap dubte que anem a aprovar esta moció, i totes aquelles mocions que 
facen referència a assolir la igualtat entre les persones. 

És cert que al nostre país tenim la riquesa de tindre dues llengües oficials, i també és cert 
que, a hores d’ara, una és molt més present i molt més forta que l’altra. I això està generat 
perquè les polítiques que s’han implementat fins ara, sempre han tingut cura de la més forta. 
No debades es basen en la idea del lliure mercat, on les persones tenim la llibertat de triar 
aquella llengua que volem emprar i, per tant, podem triar en quina llengua van a l’escola els 
nostres fills i filles, o amb quina llengua ens relacionem amb l’administració, per exemple. 
Però això no és cert. Jo, com a valencianoparlant no puc triar. Per exemple, el Pla d’Igualtat 
el vam treballar en castellà, el Pla del Centre Històric de què en parlàvem la setmana 
passada, també. A molts comerços em diuen que no m’entenen i que canvie de llengua..., 
bé..., em diuen que parle bé..., bé..., que hable bien, és clar. A més a més, les persones que 
només saben parlar castellà perden les oportunitats relacionals, socials, econòmiques o 
d’ocupació que tenen... Les que sí que tenen competència en les dues llengües, sí; i això no 
és just. 

Una societat només pot ser bilingüe si els seus membres, totes i cadascuna de les persones  
d’aquesta societat, són bilingües. I una persona monolingüe en castellà no tria amb llibertat 
la llengua per comunicar-se. Només té una opció, que és triar el castellà. La persona que és 
bilingüe en castellà i valencià, tampoc no pot triar la llengua en què es relaciona davant 
d’una persona que no sap parlar valencià i que no l’entén. Per tant, el resultat és molt 
evident, les dues utilitzen el castellà.

Defugir el principi d’igualtat en la política lingüística valenciana només té una conseqüència 
possible: la progressiva substitució del valencià pel castellà. Hem de procurar, per tant, per 
aconseguir la igualtat, que és allò que ens farà lliures, no la llibertat ens farà iguals, sinó la 
igualtat ens farà lliures, aconseguir que totes les persones siguem competents en les dues 
llengües oficials. Que totes les persones sapiguem escriure, entendre, parlar en les dues 
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llengües que són oficials al nostre país. La política d’igualtat exigeix el reforç de la llengua 
més feble. El castellà disposa d’un Estat que la defensa amb vehemència, d’una comunitat 
lingüística molt nombrosa i militant i també d’abundants i poderosos mitjans de comunicació 
per assenyalar només, només, algunes de les diferències respecte del valencià. Per evitar 
que aquestes diferències que provoquen desigualtat, desigualtat lingüística que ara patim, 
necessitem una política d’igualtat lingüística. I, per tant, adoptar una ferma preferència pels 
usos del valencià en tots els àmbits públics.

Aquesta moció, la seua aprovació, hi pot ser un pas més. És un pas menut, molt menut. I 
perquè si no tenim per fer altres coses més ambicioses, ens quedarem igual o pitjor. Per 
això a nosaltres ens agradaria que en el futur ―acabe ja―, hauríem d’elaborar i aplicar un 
pla d’increment dels usos del valencià en l’administració local alcoiana, i també entre la 
ciutadania. I també, hauríem de tindre i fer complir un reglament d’usos lingüístics en la 
nostra administració. Necessitem, per tant, la revisió i fer acomplir aquest reglament, que el 
regidor és..., ha tingut la deferència..., que nosaltres coneixem, però que ha tingut la 
deferència de repartir-nos ara abans de començar. Perquè les oportunitats de la nostra 
societat així ho reclamen.

Sr. Santiago: Gràcies, alcalde, i bon dia de nou a tot el món.

Hui sembla que s’ha aparegut en el Saló de Plens l’avatar de Santiago Abascal, i això, a 
Podem, d’alguna manera ens fa trontollar. Però si una cosa tenim clar és que la nostra 
formació política aposta, amb fermesa, per l’ús del valencià. I entenem que les 
administracions públiques tenen l’obligació i la responsabilitat de fer-lo respectar, de 
fomentar el seu ús, i protegir-lo davant les amenaces lingüístiques i polítiques que ens 
rodegen. És imprescindible promoure, blindar i utilitzar el valencià en tots els àmbits. I 
l’administració pública ha de tindre un paper protagonista en la seua difusió i consolidació. 
Hem de redoblar esforços per revertir la minorització i deteriorament que ha patit i pateix la 
nostra llengua. Cal fer una política lingüística rigorosa, ferma i pedagògica que acabe amb el 
menyspreu del valencià al nostre territori, i des de Podem treballarem per aconseguir-ho i 
per a protegir l’ús del valencià. Perquè, diguen el que diguen, la nostra llengua està en perill 
de mort, i per això, des de Podem donarem suport a la moció. Gràcies.

Sra. Rosa García: Gracias. señor alcalde.

Bueno, nosotros, como ya saben, hemos presentado una enmienda de modificación de 
todos los acuerdos de la moción de Compromís en defensa del valencià. Y puesto que la 
han recibido, pues no voy a leer los puntos, pero sí que supongo que constaran en el acta, 
porque explican, además, por ellos mismos, el rechazo que desde mi grupo hacemos a la 
moción de Compromís.

Eso sí, puesto que en el último punto instamos a la Generalitat a que vele por el 
cumplimiento de los artículos 4 y 6 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, 
voy a leer parte del artículo 6. El punto 2 que dice «El idioma valenciano es el oficial en la 
Comunitat Valenciana, al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado. 
Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos y a recibir la enseñanza del, y en, idioma 
valenciano», y el punto 4 que dice «Nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua». 
Es decir, que Compromís se pasa el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana 
por el arco del triunfo, señora Guillem. Hasta aquí nada que no supiéramos ya, porque si 
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hay una realidad, es que desde que han llegado ustedes al Gobierno de la Generalitat, están 
creando un problema lingüístico donde no lo había. 

A mi me gustaría poner de relieve que la ideología de su partido se basa en gran parte en 
eso, no? Son un partido nacionalista, pero no de cualquier nacionalismo, del nacionalismo 
malo, del excluyente, y esto no lo he dicho yo, ya me habría gustado. Lo dijo el filósofo y 
escritor Fernando Sabater cuando afirmó «A mi me parece estupendo un nacionalismo que 
dice que España es maravillosa y todo lo que hay dentro de ella también, el problema es 
decir aquí somos así, y el que no sea así que se vaya”». Eso es lo que están ustedes 
diciendo en su moción. Y lo que estamos diciendo desde Ciudadanos en la nuestra es, «la 
Comunidad Valenciana es maravillosa, y todo lo que hay dentro de ella también». Cambia 
un poco, no? 

Mire, a mi me parece de mucha más relevancia que un funcionario del ayuntamiento, por 
ejemplo, la señora Ferrero Cots, la señora Ferrero Cots. Me parece mucho más importante y 
más relevante que no tenga problemas en su lugar de trabajo, que pueda conciliar en la 
medida en la que sea posible, y que tenga a su alcance todos los medios técnicos, 
materiales, de seguridad y económicos para poder realizar su trabajo con las mayores 
garantías. También me preocuparía que no se le facilitara la información suficiente como 
para poder actualizarse en el desempeño de su labor, y eso incluye pues cursos de 
valenciano, o cursos de inglés o cursos de los que necesite cada funcionario.

Nosotros lo que pedimos es respeto a las dos lenguas cooficiales. Que se fomente el 
valenciano, como dice el Estatut d’Autonomia y la Ley de uso y enseñanza del valenciano; 
pero cuando ustedes aquí lo que vienen a decir es que el que no hable valenciano no puede 
obtener ni conservar ¡Ojo, señora Ferrrero Cots!, ni conservar su puesto de trabajo, nos van 
a tener enfrente siempre. 

Miren, ya con la exposición de motivos, sin meternos en los acuerdos, para nosotros ya era 
un no rotundo; porque cuando hablan de discriminación lingüística y dicen «Són cada 
vegada més comunes les denúncies per discriminació lingüística al nostre territori, com el 
cas denunciat aquest Nadal a Tavernes durant la celebració del Festivern, on el guàrdia civil 
va retindre un jove amb amenaces d’emportar-se’l a la caserna si continuava parlant en 
valencià», le tengo que decir que están haciendo una interpretación muy, pero que muy 
sesgada. Porque yo también le voy a poner un ejemplo sobre discriminación a las personas 
que hablan castellano, que existe ―Sr. Alcalde: Sí, acaba ya…― por sus políticas 
nacionalistas ―sí señor alcalde, voy a terminar enseguida―. Dice «Mi hija no puede ir de 
excursión escolar porque su padre habla en castellano. Se traslada a la fiscalía de menores 
el caso de discriminación lingüística a una alumna de ocho años de un colegio público 
alicantino». Os voy a ahorrar la lectura de todo el artículo porque me parece tan vergonzante 
como el que ustedes comparten diciendo que estos casos son cada vez más comunes. No 
es cierto, señores Ivorra y señora Guillem. Les remito a que vea las estadística de la oficina 
lingüística sobre las quejas que hay también sobre discriminación en castellano. Tontos hay 
en todos lados, tontos hay en todos lados, más que botellines; pero nos corresponde a 
nosotros la mesura, la sensatez. Lo digo por los que critican el valenciano y el castellano. 
Nos corresponde la mesura y la sensatez. Dejar fuera los radicalismos, de cualquier tipo. Y 
sobretodo, no creernos mejores que los demás. 

Ya tenemos más que muchos, tenemos una lengua y una cultura propias que debemos 
cuidar, conservar y traspasar a las siguientes generaciones; pero nunca como una 
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imposición. No cuenten con Ciudadanos para eso. El valenciano debe ser un mérito y no un 
requisito en la imposición ―Sr. Alcalde: Se li ha acabat el temps. He sigut molt generós―. 
El camino se llama libertad lingüística. Gracias.

Sr. Ruiz: Gràcies, senyor alcalde. 

Creguen-me, senyors de Compromís, que valorem la defensa de la llengua que plantegen 
en la seua moció, sobretot quan parla d’igualtat. Una igualtat que, per exemple, no els he 
sentit demanar quan en la rotonda del Molinar els tres noms d’Alcoi estan només en 
valencià, no?

Hi ha moltes de les propostes dels punts d’acord que són totalment assumibles i compartits, 
perquè efectivament considerem que hem de potenciar la nostra llengua per afavorir eixa 
igualtat; però el punt tercer, el del requisit lingüístic del funcionariat, doncs trenca qualsevol 
plantejament de poder votar a favor de la proposta. 

El plantejament del Partit Popular és molt clar al respecte. El valencià ha de ser un mèrit, 
ponderat segons les funcions a desenvolupar; però no un requisit, no un obstacle excloent. 
Jo crec que, al final, el model que es planteja és el de «la letra con sangre entra», i jo crec 
que no és el millor model per a aconseguir que els nostres ciutadans, els nostres veïns, 
estimen la nostra llengua, l’utilitzen, en facen ús, l’acaronen i facen cura d’ella. Per tant, hem 
de buscar un altre model que no siga el de la imposició. 

Tampoc no estem d’acord amb presentar aquesta proposta, que té unes conseqüències 
directes sobre els treballadors d’una administració, sense haver-ho tractat abans amb els 
sindicats. 

I tampoc no compartim que es trasllade a aquest fòrum, és a dir, al Saló de Plens de 
l’Ajuntament d’Alcoi, una qüestió que a hores d’ara està damunt de la taula de l’administració 
que té responsabilitats sobre la seua regulació, que és el Consell, amb la Llei de funció 
pública que, de fet, ara fa unes setmanes anava a aprovar-se, i per discrepàncies entre el 
Partit Socialista i Compromís va quedar sobre la taula. Sembla, segons les últimes 
informacions, que en el Consell de la propera setmana, en el Ple del Consell del divendres 
vinent entrarà per a la seua aprovació. 

Per tant, jo crec que el que han de fer és resoldre les discrepàncies que puguen tindre a 
València, per a després portar la qüestió de debat ací a Alcoi. 

Pel que fa a l’esmena de Ciutadans, tot i tindre alguns dubtes sobre la legalitat de presentar 
en un Saló de Plens una esmena que siga totalment contrària a allò que es proposa, tinc 
dubtes legals que això es puga fer, estem d’acord amb el que plantegen els companys de  
Ciudadanos.

I, simplement, vull manifestar que, malgrat que hi ha punts d’acord amb els quals ens sentim 
còmodes i pensem que són necessaris, eixe requisit lingüístic fa impossible que el Partit 
Popular done suport a aquesta moció. Moltes gràcies.

Sr. Llopis: Moltes gràcies. Bon dia a totes i a tots.
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Em sorprén..., em sorprenen les intervencions, em sorprén escoltar moltes coses que es 
diuen que..., la veritat és que no hauríem d'estar sentint. I és una qüestió ben clara, la nostra 
llengua està molt ferida.

I sí que és veritat que, per a preparar aquesta intervenció en la moció, he hagut de llegir 
molt, he vist moltes coses, i sempre estem en la mateixa història, en les guerres acalorades 
entre uns i altres. Però, el que és evident, i això sí que és evident, és que la nostra llengua, 
com bé he dit abans, està ferida. I està ferida tot i que, a més a més, es vulga encara posar 
en dubte que si és català..., valencià. Està claríssim, senyor Abad, és català. La llengua és 
catalana. I nosaltres, ací a Alcoi, a tot el País Valencià, la utilitzem en forma valenciana. No 
hi ha cap problema, això està avalat per diferents estudis. Vull dir..., que no fa falta tampoc 
negar una cosa que és molt evident.

Per altra banda, m’agradaria deixar ben clar que nosaltres, el nostre grup polític, i aquest 
govern, estem sempre a favor de l’ús i la promoció del valencià en tots els àmbits, en 
l’administració i també per a la ciutadania. Ahir mateix vam tindre possibilitat de poder traure 
una nota de premsa que ha batut un rècord. Hem tornat a batre un rècord: onze centres 
educatius, 2.400 escolars, han pogut passar pel Centre de Cultura Mario Silvestre per a vore 
cinema en valencià. Una forma també d’aplegar els més menuts i intentar fomentar també el 
valencià.

I la veritat és que, sí que és veritat que fent un poc d’autocrítica, encara ens queda molt per 
fer. Clar que sí que ens queda molt per fer. Ens queda molt i molt per conscienciar, per 
treballar, amb el funcionariat, sobretot de la nostra administració, per tal que facen més ús 
de la nostra llengua.

I bé, tal com estava dient abans, és molt evident, i molts estudis ho constaten. La nostra 
llengua està patint molt i molt, i cada vegada s’utilitza menys en tot el nostre territori. Però 
també és veritat que diferents estudis sobre la situació sociolingüística del País Valencià 
demostren que ha augmentat el coneixement del valencià també, tant escrit com parlat. Però 
cada vegada la ciutadania el que està fent és el que s’ha dit en altres intervencions, està 
prioritzant per utilitzar la llengua castellana.

Bé, vull dir que l’avantprojecte de llei del qual el senyor Ruiz estava parlant de la Funció 
Pública de la Generalitat Valenciana, que encara no s’ha aprovat, i com bé estàvem parlant, 
està pendent d’aprovació, estableix les exigències de coneixements del valencià que siguen 
proporcionals a les característiques dels llocs que vaja a exercir el funcionariat. I preveu 
fixar-los en un reglament que es consensuarà una volta s’haja aprovat aquesta llei.

Per tant, vull dir també que, per la nostra banda, a la nostra ciutat també som molt avançats 
en el tema de tindre un reglament des de 1990, que, a més a més, ja regula precisament 
això. És a dir, en l’article 8 deixa ben clar que en les bases de convocatòries de les places 
de l’administració local, es valorarà el coneixement del valencià. I, a més a més, pel que 
estàvem parlant de l’exigència o no d’uns llocs o altres per a l’ús d’un idioma, si nosaltres, 
per exemple, haguérem de contractar un mestre en llengua anglesa, li’l requeriríem?, 
veritat? Doncs el mateix podem fer pel que fa al valencià.

Sr. Guillem: Moltes gràcies de nou. 
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Bé, des de Compromís en tot moment hem buscat la defensa de la llengua, de la cultura, de 
totes les llengües que pertanyen a l’Estat espanyol i que conformen una riquesa cultural que 
cal cultivar i protegir.

Responent una miqueta al que ens han dit. Mire, per a poder triar s’ha de tindre un 
coneixement real. Si un només coneix una llengua, no pot triar entre les dos llengües. No ho 
dic jo, ho diu el Consell d’Europa. Ho dic perquè si a tots estos partits als quals tant els 
agrada Europa, doncs no sé si s’han llegit la Carta, la tinc ací. Si volen, després els la passe. 
El 2050 és molt probable que ací només el 10% conega el valencià. 

Respecte de les esmenes de Ciutadans. Vostés apel·len a una llei que és la LUEV, que no 
sé si vosté se l’ha llegida ―jo també la tinc, si vol, també puc passar-li-la― que és 
precisament la que demanem derogar perquè, tal com diu el mateix Consell d’Europa, ha 
demostrat que és absolutament inútil i que no defensa la nostra llengua. Demanar que 
l’Ajuntament d’Alcoi faça publicacions en castellà, com vosté ha posat, és tan obvi com 
demanar que la mar faça ones. No sé..., vamos, és que és... Ja que hui en dia la gran 
majoria de les publicacions està fent-se en castellà. Sí, sí, vosté, en la seua esmena ha 
demanat que, per favor, que les facen en castellà. Ho dic perquè l’esmena l’ha feta vosté, si 
no se’n recorda, doncs tenim un problema, no?

Bé, el respecte per a les dues llengües suposa saber-les i conéixer-les les dos. Senyor Ruiz, 
«la letra con sangre entra» suposa una violència física i real, això... 

Demanar que el valencià puga entrar per mèrits no és demanar igualtat, perquè si hi ha una 
llengua que entra directament i l’altra és per mèrits, això vol dir que aquesta segona no té el 
mateix estatus i no té el mateix pes; per tant, no és igualtat.

Nosaltres hem demanat igualtat. No podem canviar les lleis, però podem demanar que es 
faça. Podem fer força per tal d’aconseguir la igualtat lingüística des d’ací. Per altra banda, 
són les accions diàries les que marquen aquestes diferències. El govern municipal pot 
començar per demanar i per començar a utilitzar més el valencià en totes les seues 
publicacions. Els recorde que en el passat plenari tres grups així ho vam demanar.

Es tracta, simplement, de tindre una miqueta de voluntat, i jo agraïsc als companys de les 
forces que són més progressistes per acceptar aquesta moció. Perquè, potser, si tots junts 
fem força, doncs igual podem esdevindre des d’aquest Ajuntament un model de defensa de 
la nostra llengua.

Sr. Abad: Ustedes únicamente lo que quieren fomentar es el catalán. Eso está clarísimo. Y 
el catalán no está antes que el valenciano. Nuestra tierra siempre ha sido el valenciano, no 
el catalán. Empecemos por ahí.

Creen los demás grupos políticos o no en la libertad de elección de la lengua. Porque, 
cuando Compromís dice que el Gobierno español continua imponiendo el valenciano… el 
castellano, perdón, y no son los únicos, están mintiendo, ya que elegir la lengua es un 
derecho constitucional. Y hay quienes esto, les puede parecer gracioso o incluso 
insignificante, pero para mi, la libertad de elección de la lengua es un derecho que tenemos 
en democracia. Por suerte tenemos en España una democracia consolidada, y se está 
faltando al respeto a todos los españoles que solo hablan castellano y que viven en 
comunidades con lenguas cooficiales.

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


56 de 102

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13067227540632770001 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

Si al final se aprueba esta moción, que sepan todos los ciudadanos que lo único que quieren 
es meter en las instituciones, a través de la lengua, a todos sus amiguitos y, de esa manera, 
poder controlar a la ciudadanía. Que se enteren de una vez que nos están adoctrinando por 
medio de la lengua. 

Esta nueva ley es una imposición absoluta a los castellanoparlantes, y lo único que 
garantiza es la desigualdad y la discriminación entre ciudadanos. Nunca hubo problemas de 
convivencia entre nuestras lenguas hasta que llegaron ustedes. 

Hay que plantar cara a los nacionalistas de Compromís, Guanyar y Podemos. Dejen de 
llenar las instituciones valencianas de comisarios políticos al servicio de una utopía 
nacionalista. Porque, ya le digo yo, que no van a recortar los derechos de todos los 
españoles mientras haya un solo representante de Vox en las instituciones españolas. 
Gracias.

Sra. Obiol: Gràcies.

A vore, nosaltres reiterem el nostre vot a favor, com no podia ser d’una altra manera; però 
voldríem fer algunes apreciacions pel que hem escoltat en aquest Saló de Plenaris.

El castellà és una obligació, no és... està funcionant com un requisit. Tu no pots fer les 
oposicions sense saber castellà. En coneixen algun cas? Per tant, únicament demanem que 
el valencià, si és llengua cooficial, també siga un requisit. Que esta competència també siga 
un requisit, no un mèrit. Perquè, demanar desigualtat en contra del castellà, que el castellà 
fóra un mèrit i no un requisit..., de moment és un requisit.

Com deia el senyor Abad, el valencià ha arribat als nostres dies, però no sense dificultat, no 
sense gent que ha treballat de valent, jugant-se moltes vegades en dictadura la seua 
llibertat. Precisament la seua llibertat i la seua seguretat física, per parlar valencià. El senyor 
regidor ens parlava del cinema en valencià. Això ha sigut gràcies, precisament, a la societat 
civil ―ja?― i a la gent que així ho han procurat. 

Ràpidament, sí, estadístiques. Ens parlava d’estadístiques de queixes, les estadístiques ens 
diuen el que el coneixement ens diuen i, per tant, acabaré demanant que lligen les 
estadístiques, i que lligen una miqueta més. No fa falta que lligen en valencià, poden llegir 
en castellà, que ens diuen el mateix, d’acord?

I demanem ja, per acabar, que no només ens quedem en discursos. Arribar a esta situació 
ací, també és perquè fem plans, fem regulació i després no les fem complir. Gràcies.

Sr. Santiago: Gràcies de nou, molt breu.

Que parle de drets constitucionals qui utilitza la Constitució per a tirar-la al cap dels que 
pensem diferent, deixa molt a desitjar en aquest Saló de Plens.

Des de Podem, evidentment, reiterem el nostre suport, que creiem que tenim una gran tasca 
per continuar treballant i revertir la situació de minorització de les llengües minoritàries i, per 
tant, d’acabar amb eixe menyspreu que pateix. Per tant, insistim, des de Podem donem el 
nostre suport, perquè la llengua és riquesa i no és imposició, ni discriminació, ni excloent, ni 
inconstitucional, ni obligació. La llengua és un tresor i l’hem de cuidar i l’hem de donar molta 
estima. Gràcies.
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Sra. Rosa García: Sí, muchas gracias.

La lengua no está en peligro. Yo no estoy de acuerdo con que la lengua esté en peligro, ni 
mucho menos. Nada más tenemos que ver lo que teníamos anteriormente, y lo que tenemos 
ahora.

Y, señora Guillem, yo no sé si a usted le pasa, a mi me pasa, cuando se lee mucho, y 
además textos que son algo espesos, como son las leyes que usted ha dicho que se las ha 
leído ahora recientemente, pues al final se puede luego leer un texto simple, y a lo mejor no 
entenderlo del todo. Porque mire, porque mire, le voy a decir en la enmienda, lo que digo 
“Que el Ayuntamiento de Alcoy solicite a las diferentes administraciones públicas que toda la 
documentación esté redactada tanto en castellano como en valenciano”. Así que, no haga 
una lectura sesgada. Usted ha dicho que yo la pido en castellano, no es cierto señora 
Guillem.

Bueno, dicen en su enmienda «estudios sociolingüísticos pronostican que si continúan las 
políticas actuales la cifra de valencianoparlantes caerá hasta un 10% en 2050». No 
sabemos que tipo de estudios, pero esta afirmación además, no se puede aplicar a Alcoi, 
donde no tenemos ningún problema en cuanto al valenciano. Es más, las iniciativas que 
parten del ayuntamiento van todas en la línea, bien de promoción bien de reconocimiento al 
valenciano. Ahí tenemos los premios de literatura, los de teatro, que nos parecen 
estupendos, como no? Es nuestra lengua, nuestro orgullo; pero también es nuestro orgullo 
el castellano, el idioma de nuestro país. Una lengua como mínimo, tan válida como el 
valenciano; pero con la característica de que es la que nos une a todos los 
hispanohablantes, y gracias a la cual no necesitamos traductores para entendernos, que 
igual es eso lo que ustedes quieren. 

Ustedes saben muy bien que nuestro grupo en les Corts registró en la legislatura pasada 
una PNL, en la que pedimos el reconocimiento de la cooficialidad de las lenguas para 
acceder a la administración. Además, que esta no suponga un impedimento para el acceso 
sino que se valore más ―Sr. Alcalde: S’ha acabat el temps― la meritocracia, y en esa 
línea estamos. Nos interesa más que un funcionario sea competente, que la lengua en la 
que se exprese.

Bueno ―Sr. Alcalde: Gràcies, senyora García, se li ha acabat el temps. Sra. Rosa García: 
Déjeme terminar las últimas líneas por lo menos. Sr. Alcalde: És que tenia un minut, i en 
porta dos i escaig―, sí, simplemente ―Sr. Alcalde: I no deixa vosté a la resta de 
companys― es decir que lo que quiero dejar claro es que no queremos que la lengua sea 
un motivo de exclusión para aquellos que están en nuestra comunidad o nuestra ciudad, que 
respetamos la libertad de expresión, y eso incluye no solo a lo qué se dice, sino en la lengua 
en la que se dice, y querríamos saber si también lo respetan ustedes. Muchas gracias.

Sr. Alcalde: Tinc ací un botó del pànic que apaga tots els micros. Alguna vegada l’he 
utilitzat per error, però al final em fareu utilitzar-lo.

Sr. Ruiz: Gràcies, senyor alcalde. Bé, simplement vull lamentar el pesar del nostre grup en 
vore com al final la nostra llengua s’arrossega entre uns i altres i ens la tirem al cap per a 
fer-ne un ús polític. I crec que és un poc trist assistir a eixe debat.
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Sr. Llopis: Bé, primer que res, el que m’agradaria és poder preguntar-li, que ja m’ho 
contestarà, on va estudiar vosté filologia. Perquè eixa explicació que vosté ens dóna que el 
valencià existia abans i tot el tema..., em deixa..., sorprés. I crec que a més d’un dels que 
estem en el plenari també els deu haver deixat sorprés.

Bé, jo i el nostre grup hem passat una esmena, que tampoc no fa molt a tot el text que ha 
passat el grup de Compromís. Jo demanaria que s’acceptara perquè nosaltres donàrem 
l’aprovació a aquesta moció.

L’esmena que presenta el Grup Municipal Socialista, que s’entrega a la resta de membres 
de la Corporació i que és incorporada a l’expedient, és la següent:

 
1. «Instar a la Generalitat Valenciana l’inici dels tràmits per a la redacció d’una nova 

llei que puga garantir la igualtat real d’ambdues llengües al nostre territori 
(atenent les recomanacions del Consell d’Europa, i garantint un ús i aprenentatge 
real del valencià). 

2. Que l’Ajuntament demane a les altres administracions públiques, de l’àmbit 
lingüístic català, que tota la documentació que li siga tramesa estiga redactada 
també en valencià, tal com indica el Reglament Municipal per a la Promoció de 
l'Ús del Valencià al Municipi d’Alcoi. 

3. Que l’ajuntament d’Alcoi, agafe com a seues les recomanacions del Consell 
d’Europa, per garantir l’ús del valencià a l’administració pública, exigint un 
coneixement del valencià adequadament a la funció que es vaja fer a treballar a 
l’Ajuntament, tal com diu el Reglament Municipal per a la Promoció de l'ús del 
Valencià al Municipi d’Alcoi, en tant i en quant, el consell no aprove, nova 
legislació que regule els requisits lingüístics del funcionariat del nostre territori. 

4. Que l’ajuntament d’Alcoi, seguint la línia marcada pel Consell d’Europa, faça real 
la igualtat lingüística mitjançant la utilització del valencià a totes les publicacions i 
comunicacions, tant internes com externes. 

5. Promocionar, donar a conéixer i fer valer el Reglament Municipal per a la 
Promoció de l'ús del Valencià al Municipi d’Alcoi, en tots els departaments de la 
nostra administració, l’Ajuntament d’Alcoi.»

Sra. Guillem: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, jo, per finalitzar, vull dir que acceptem 
l’esmena del Grup Socialista, no la de Ciutadans, evidentment.

Jo no sé, senyora García, vosté quina especialitat té, però el Consell d’Europa disposa de 
professionals lingüístics, que són bastant més professionals que nosaltres, per dir que sí que 
està en perill.
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Una cosa ja, per finalitzar, és que miren, senyors, la imposició d’una llengua és obligar a 
persones que viuen en un territori concret a parlar una llengua que no pertany a eixe territori. 
No estem demanant que aprenguen valencià les persones que viuen a Salamanca o Conca. 
Això seria imposició. Estem demanant la igualtat lingüística en un territori on hi ha dues 
llengües cooficials. I, per tant, volem garantir que tot el món siga capaç de dominar ambdues 
llengües. 

I bé, per finalitzar, abans que res, vull demanar perdó perquè només ho he trobat en anglés; 
però, recordant la seua companya, la senyora Punset, que deia que érem uns «aldeanos». 
Bé, ho sabreu perquè açò està en anglés i bé..., crec que l’anglés no és «aldeano». Com 
només estava en anglés, jo només ho he trobat en anglés ―Sr. Alcalde: Vaja al gra que se 
li acaba el temps.―. Vull llegir un trosset que estava dient sobre Espanya. «As for the main 
challenges, they appear mainly in the area of justice (Article 9) as well as the use of minority 
languages in the state administration (Article 10). A recurring problem is the lack of staff that 
can use the relevant languages in some areas of the state administration as well as in public 
services, particularly in health care. This hampers the use of minority languages in these 
domains.

For the non-official languages, one option that would be beneficial for their protection would 
be to grant them official status. This would imply modifying the Statutes of Autonomy in the 
territories where they are spoken, something that has been repeatedly requested by their 
speakers. The future of these languages is very uncertain in the midterm». Entenc que em 
deuen haver entés perfectament i, si no, jo després els ho puc traduir sense cap problema. I 
espere haver-ho fet millor que la senyora Botella.(A efectos de transcribir en el acta lo 
manifestado en ingles por la Sra Guillem, esta aporta el texto por escrito).

Sr. Alcalde: Molt millor, ja li ho puc dir. Passem a votació la moció, vots a favor. Ai, perdó!, 
l’esmena.

Sra. Guillem: Sí, sí, sí.

Sr. Alcalde: S’incorpora l’esmena perquè l’accepta el proponent. Sí, però sempre en les 
mocions, quan el proponent no accepta, no hem votat mai les esmenes.

Sra. Secretaria: Normalmente se hace así, la regla general, a no ser que quien la proponga 
quiera que se vote...

Sr. Alcalde: Pues, si insiste.

Sra. Rosa García: Sí, insisto.

Sra. Secretaria: Normalmente...

El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels senyors assistents, amb els vots a favor dels 
regidors dels grups municipals PARTIDO POPULAR (4), CIUDADANOS (2) i VOX (1), i amb 
els vots en contra dels regidors dels grups municipals SOCIALISTA (12), COMPROMÍS 
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ALCOI (2), PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2), no aprova l’esmena presentada pel Grup 
Municipal CIUDADANOS.

El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels senyors assistents, amb els vots a favor dels 
regidors dels grups municipals SOCIALISTA (12), COMPROMÍS ALCOI (2), PODEM (2) i 
GUANYAR ALCOI (2), i amb els vots en contra dels regidors dels grups municipals 
PARTIDO POPULAR (4), CIUDADANOS (2) i VOX (1), aprova la moció presentada pel Grup 
Municipal Compromís Alcoi, que incorpora l’esmena del Grup Municipal Socialista, en les 
termes següents:

«El passat 12 de desembre es va fer públic l’informe del Consell d’Europa sobre la protecció 
de les llengües regionals o minoritàries a l’estat espanyol. Al text s’hi assegura que la 
situació del Valencià és preocupant, sobretot en l’àmbit de l’administració de l’estat i el 
sistema judicial.

Es recomana que s’assegure l’ensenyament del valencià en tots els nivells i se’n garanteisca 
l’ús en l’economia i els serveis sanitaris i socials. El Consell també critica la política 
lingüística de l’estat espanyol respecte del valencià i considera que l’anomenada llei Wert 
perjudica el sistema d’immersió. Lamenta que el govern espanyol continue imposant el 
castellà en molts àmbits i posa d’exemples la senyalització de carreteres, els diplomes 
universitaris, els esports i la publicitat.

Entre les recomanacions, proposa de reformar immediatament la llei orgànica del poder 
judicial per a garantir l’ús del valencià en els processos judicials, si ho demana una de les 
parts. La segona recomanació urgent és de promoure la utilització de les llengües cooficials 
a l’administració de l’estat en les respectives comunitats autònomes.

A més a més, són cada vegada més comunes les denúncies per discriminació lingüística al 
nostre territori, com el cas denunciat aquest Nadal a Tavernes durant la celebració del 
Festhivern, on el Guàrdia Civil va retindre un jove, amb amenaces d’emportar-se’l a la 
caserna si continuava parlant en valencià.

L’article 3 de la Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978, després de proclamar 
en el número 1 que «el castellà és la llengua oficial de l’Estat», disposa en el número 2 que 
«les altres llengües espanyoles seran també oficials a les respectives Comunitats 
Autònomes d’acord amb els seus Estatuts» i afegeix en el número 3 que «la riquesa de les 
distintes modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte 
d’especial respecte i protecció».

Una vegada assolida l’Autonomia de la Comunitat Valenciana per la Llei Orgànica 5/1982, 
d’1 de juliol, aprovatòria de l’Estatut, la matèria lingüística és objecte de regulació especial 
en l'article 7é, que estableix: «1- Els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el 
valencià i el castellà. Tothom té dret a conèixer i a usar-los. 2- La Generalitat Valenciana 
garantirà l'ús normal i oficial d’ambdues llengües, i adoptarà les mesures necessàries per a 
assegurar-ne el coneixement».

Per altra banda, estudis sociolingüístics pronostiquen que, si continuen les polítiques 
actuals, la xifra de valencianoparlants caurà fins al 10% l’any 2050. L’optimisme que als 
anys 80 teníem pensant que la LUEV (4/1983 Llei d’ús i ensenyament del valencià) podria 
revertir aquesta tendència cap a la davallada de l’ús de la nostra llengua, no ha sigut així. De 
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fet és una llei que bàsicament “despenalitza” la nostra llengua però no garanteix el seu ús ni 
el seu ensenyament.

És evident que la LUEV ha sigut un instrument lingüístic inútil en la normalització del 
valencià, ja que ha impossibilitat que quasi tres generacions de valencians i valencianes 
aprengueren valencià en el seu trànsit pel sistema educatiu, continua sent cert que amb 
dificultats podem trobar una persona que s’haja pogut escolaritzar en valencià des dels 3 
anys fins a acabar un cicle formatiu o una carrera universitària.

Per tant, si aquesta llei no ha sigut eficient, i ha esdevingut inútil, és evident que en cal una 
altra i diferent, per tal d’aconseguir que l’ús de la nostra llengua al nostre territori siga el dret 
dels seus/es habitants, i que puga arribar a unes quotes igualitàries al castellà. Una llei amb 
l’objectiu d’emparar, fomentar i normalitzar-ne el seu ús a tots els àmbits, i de garantir l’ús 
normal i oficial del valencià i castellà i assegurar de dret i fet que la ciutadania pot viure i 
desplegar totes les seues activitats en valencià de la mateixa manera que en castellà, i 
sobretot una llei que assegure que es donen les condicions legals i socials per a la igualtat 
efectiva de tota la ciutadania en l’ús de les dues llengües cooficials, i remoure els obstacles 
que impedeixen aquesta igualtat real en l’ús del valencià, llengua pròpia del poble valencià.

És per això que des de Compromís Alcoi demanem els següents punts d’acord:

ACORDS:

1. Instar a la Generalitat Valenciana l’inici dels tràmits per a la redacció d’una nova 
llei que puga garantir la igualtat real d’ambdues llengües al nostre territori 
(atenent les recomanacions del Consell d’Europa, i garantint un ús i aprenentatge 
real del valencià). 

2. Que l’Ajuntament demane a les altres administracions públiques, de l’àmbit 
lingüístic català, que tota la documentació que li siga tramesa estiga redactada 
també en valencià, tal com indica el Reglament Municipal per a la Promoció de 
l'Ús del Valencià al Municipi d’Alcoi. 

3. Que l’ajuntament d’Alcoi, agafe com a seues les recomanacions del Consell 
d’Europa, per garantir l’ús del valencià a l’administració pública, exigint un 
coneixement del valencià adequadament a la funció que es vaja fer a treballar a 
l’Ajuntament, tal com diu el Reglament Municipal per a la Promoció de l'ús del 
Valencià al Municipi d’Alcoi, en tant i en quant, el consell no aprove, nova 
legislació que regule els requisits lingüístics del funcionariat del nostre territori. 

4. Que l’ajuntament d’Alcoi, seguint la línia marcada pel Consell d’Europa, faça real 
la igualtat lingüística mitjançant la utilització del valencià a totes les publicacions i 
comunicacions, tant internes com externes. 

5. Promocionar, donar a conéixer i fer valer el Reglament Municipal per a la 
Promoció de l'ús del Valencià al Municipi d’Alcoi, en tots els departaments de la 
nostra administració, l’Ajuntament d’Alcoi.»
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17. 2766/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREGUNTA-PREC SOLSIDA BENIATA

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

«A finals de 2017 el Ministeri de Foment, a través de la Demarcació de carreteres, va 
autoritzat la circulació pel carril de la Beniata que estava tancat des de principi de 2017 
quan, a conseqüència del fort temporal de pluja, neu i vent que va patir la ciutat, es va 
produir un gran despreniment del vessant.

Les obres de consolidació del vessant van finalitzar al mes d'agost. A partir d'eixe moment, 
la demarcació de carreteres va exigir per poder autoritzar la reobertura la instal·lació d'uns 
inclinòmetres i un informe geotècnic que acreditara l'estabilitat d'aquest.

Aleshores formulem les següents preguntes, bàsicament perquè no va haver ninguna 
resposta en el Ple anterior o almenys informació, i ens agradaria que constara.

PREGUNTES:

 Quins han estat les dades d’aquests inclinòmetres instal·lats a 2017 després 
d’aquest temporal Gloria?»

 Sra. Zamorano: Bé, per tal de donar majors garanties a les obres executades per 
l'estabilització del vessant, on hem de ressaltar que l’únic problema observat fins al 
moment ha sigut el despreniment d’un mur de conreus el gener de 2017, és a dir, 
una patologia superficial al terreny, on no s’ha vist compromesa la seua estabilitat 
general en cap moment. Es va oferir al Ministeri per a poder reobrir els dos carrils, 
parlem del 2017, de la carretera nacional 340 al carrer d’Alacant, la instal·lació d’uns 
instruments per poder controlar els moviments i fluxos d’aigua subterrània al vessant. 
Aquesta campanya d'obstaculització, va ser contractada a un laboratori especialista 
sota la supervisió i interpretació d’un professional de la geotècnica durant un termini 
de dotze mesos. Per tant, arreplegant mesures durant dotze lectures, on l’última va 
ser en data 10 d’abril del 2019, sense observar-se moviments d’interés ni d’aigua 
freàtica. No obstant això, encara que no es dispose de mesuraments sobre els 
instruments, no s’ha observat cap indici al talús que puga fer pensar que hi ha un risc 
d’inestabilitat d’aquest. No hi ha cap desperfecte, fora dels despreniments de part del 
formigó projectat al talús per protegir-lo superficialment. Les obres realment 
importants de l’actuació, i que garanteixen la seguretat del vessant, són el mur de 
blocs de pedra, les xarxes de contenció de despreniments i l’aigüera disposada en la 
coronació del vessant que, de moment, continuen funcionant sense majors incidents. 

 L’enginyer municipal, supervisor tècnic, considera que l’acumulació de filtracions 
sobre el terreny, ha provocat la ruïna parcial del revestiment, així com en altres punts 
observats en el municipi. No es pensa que siga a causa d’un desafortunat disseny o 
execució defectuosa d’aquesta unitat d’obra. 

 Crec que li he contestat les tres, no? 

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


63 de 102

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13067227540632770001 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web 
http://www.alcoi.org

 Sr. Ivorra: «Bàsicament, confirmada l’estabilitat, ens han contestat que sí. El què no 
ens ha quedat clar, respecte a la pregunta, si li ve a bé contestar-nos, és si els inclinòmetres 
estan, o no ho he entès jo bé, els inclinòmetres estaven en vigor, estaven funcionant i si s’ha 
detectat alguna cosa? O va acabar al 2019, entenc?»

 Sra. Zamorano: No, no, no, els inclinòmetres es van contractar per donar major 
seguretat al Ministeri que la solució adoptada per l’Ajuntament estava funcionant. I 
durant eixe any, després de fetes les obres, es van posar. Vam mesurar durant eixe 
any i, després de tots els mesuraments, vam concloure que no s’havia menejat en 
absolut el vessant, i es van retirar perquè eren contractats.

 Sr. Ivorra: «Aleshores enteníem que l'última era, si han estat comunicades aquestes 
dades a la Demarcació de Carreteres?, si havia estat informada la solsida? I si hi havia 
algun perill? Entenem que, com ens ha dit que no hi ha cap desperfecte, i no hi ha cap perill, 
no ha sigut necessari fer esta informació, aleshores, respecte a les preguntes, fem el prec.



PREC

Demanem al govern, la reparació tan aviat com siga possible de la solsida que hi ha hagut.»

Sra. Zamorano: La solsida, simplement el que s’ha de fer és retirar les terres, que es 
procedirà a fer-ho, si no s’ha fet ja. El que sí que vull dir-li és que em sembla un poc 
irresponsable l’alarma que es va crear en les xarxes per part seua, perquè si hagueren 
preguntat abans què havia passat, doncs evitem en un futur que la gent pense que allí hi ha 
un problema, quan no n’hi ha cap. Que no és la primera volta que passa. I jo convide que 
primer s’informe, perquè la informació la tenen i se’ls facilita de seguida que la demanen.

Sr. Ivorra: Entenc..., potser té raó..., però també entenga que els veïns de la zona, també 
estaven preocupats. I també, igual que ens han informat ara a base de la pregunta que els 
hem fet nosaltres, també en una situació com la que està vivint-se, i davant dels problemes 
que havia patit la zona en aquell moment, en el 2017, també haguera estat bé per part seua 
poder haver informat els veïns, o haver fet un comunicat per a informar-los.

Ens congratulem..., ens donem l'enhorabona perquè no hi haja cap problema, que no tinga 
cap impediment més a fer; i, aleshores, no tenim res més a dir, gràcies.

Sra. Zamorano: El govern... l’Ajuntament informa de les situacions de risc, que jo crec que 
és la responsabilitat que tenim quan hi ha una situació de risc. No tan sols informar, sinó 
prendre mesures per evitar-la; però ja li dic que no es considerava perquè... –no ho déiem 
nosaltres, tècnicament no es considerava una situació de risc–..., era simplement un 
despreniment degut a les pluges com hi va haver en molts altres llocs. Per tant, la pregunta, 
si vosté l’haguera feta, se li hauria contestat en eixe sentit.

18. 2766/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
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PREGUNTA-PREC REPARACIÓ CONTENIDORS SOTERRATS

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

«Ja fa setmanes que els contenidors soterrats de la plaça Jaume el Conqueridor estan fora 
de servei. Aquesta situació s’agreuja amb les olors que emanen els contenidors plens de 
brossa que van quedar sense buidar a la infraestructura soterrada.

A més aquest passat episodi de pluges a Gloria vam poder observar que als contenidors 
soterrats del carrer Onofre Jordà que regolfaven l’aigua en l’apartat elèctric, els quadre 
elèctrics.

Aleshores formulem les següents

PREGUNTES:

 Per què no han estat encara reparats els contenidors de la plaça Jaume el 
Conqueridor? Quin termini baralla el regidor per a la seua posada en funcionament?

 I que va ocórrer amb els contenidors del carrer Onofre Jordà perquè no desaigüen 
correctament?»

Sr. Silvestre: Bé, bon dia a tots, i al senyor alcalde, i als companys de la corporació i al 
públic en general.

Bé, jo crec que..., ja saps que estan reparats, no? En el cas de Jaume el Conqueridor, 
doncs, va costar un poc detectar l’avaria, i al final era un cable que estava seccionat i ja s’ha 
restaurat tot. Per això va costar un poc més.

I en el cas d’Onofre Jordà, doncs, un embús. Un embús que també s’ha solucionat. I sol 
passar quan hi ha episodis de pluges. Evidentment, s’ha traslladat a l’empresa perquè tinga 
en compte que revise de tant en tant el que és el desguàs d’aquests contenidors. 

Sr. Ivorra: «Gràcies. Ens alegrem també, òbviament, que estiguen reparats. Els contenidors 
de la placeta Jaume el Conqueridor estan tenint avaries perllongades i molt reiterades. 
Entenem que els veïns de la zona s’han queixat. Entenem que també hi ha regidors i el 
mateix alcalde que també, com ens va comunicar a la Junta de Portaveus, també és la zona 
on deixa ell els seus residus. Aleshores entenem que és una problemàtica real que està 
havent en la zona. Les queixes reiterades dels veïns alguna cosa estan demostrant que està 
passant amb eixos contenidors. De problemes, poden haver-ne, la secció d’un cable per 
qualsevol motiu pot haver passat; però també el que demanem és una urgència i una 
rapidesa d’intervenció quan, si tornen a trencar-se els contenidors de la placeta Jaume el 
Conqueridor, no sols deixen un contenidor en superfície, en deixen més, retiren una part 
dels contenidors que hi ha de groc o blau, del plàstic o del cartró, perquè puguen les 
persones..., els veïns del barri, puguen deixar les seues deixalles... les seues restes.»

Sr. Silvestre: Bé, en altres ocasions el que ha passat és que fallava el circuit per les pluges, 
i immediatament es rearmava i tornava a funcionar; en este cas ha sigut un problema de la 
línia. De tota manera, des de l’empresa m’asseguren que van estar..., evidentment, eren 
conscients de la problemàtica i demanen disculpes. Però sí que és veritat que ells varen 
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estar actuant sobre el fem que es deixa en eixa zona, perquè pensaven que l’avaria haguera 
sigut molt més ràpida de solucionar. Es tindrà en compte per a properes problemàtiques, i 
que, en la mesura del possible, es repare al més aviat possible.

19. 2766/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREC OBSERVATORI ANTIAERI SERRETA

Llig el prec la Sra. Guillem, portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi.

«L’any 1937, en plena Guerra Civil, es va construir un observatori antiaeri a la part 
alta de la Serreta, l’edifici s’utilitzava per vigilar el cel i avisar a Alcoi en cas d’atac 
aeri. Els avions que tenien Alcoi com a objectiu, s’orientaven mitjançant el riu Serpis, 
i per aquesta raó la Serreta era un punt estratègic de la defensa de la ciutat.

El passat 22 de gener, el Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica cridava 
l’atenció davant l’estat d’abandó de les restes i el perill d’acabar d’enderrocar-se i 
desaparèixer definitivament. Per evitar-ho demanaven a les autoritats competents la 
consolidació dels murs i la instal·lació d’un panell informatiu per explicar als visitants 
les runes: “Moltes de les persones que pugen a La Serreta per gaudir de les 
impressionants vistes a les nostres valls o per visitar les restes del poblat iber del 
segle IV aC confonien erròniament les restes de l’observatori amb vestigis del 
santuari iber”.

La llei 9/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat Valenciana del patrimoni cultural 
valencià, declara al seu preàmbul que els vestigis de la Guerra Civil «Per la seua 
importància històrica i cultural es considera fonamental la protecció dels aeròdroms, 
refugis, trinxeres simples o compostes, trinxeres simulades, parapets, polvorins, etc. 
i tots aquells elements constructius relacionats amb l'arquitectura militar d'aquest 
conflicte.»

La zona de l’observatori antiaeri es troba al bell mig de tres termes municipals: Alcoi, 
Cocentaina i Penàguila. Per tant entenem que, aquestes tasques poden ser 
competència de la Mancomunitat.

Aleshores formulem el següent

PREC:

Instar a la Mancomunitat a realitzar les tasques pertinents de consolidació, 
restauració i si és possible de difusió (panell informatiu), tal i com ens demana la 
població i com ordena la llei 9/2017 de la Generalitat Valenciana.»

Sr. Martínez: Bon dia, moltes gràcies. Acceptem el prec, ho traslladarem a la Mancomunitat 
a vore si es pot gestionar des d’ací. I en cas que no poguera ser, també intentarem 
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traslladar-ho com en algun altre cas a alguna altra instància, com puga ser la Conselleria de 
Cultura o alguna diferent.

Sra. Guillem: Doncs, moltíssimes gràcies.

20. 2612/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
PREGUNTA AMUFOR

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

«El día 07/06/2018, la Asociación de municipios valencianos forestales (AMUFOR) celebró 
en el Ágora una jornada técnica llamada "El arte rupestre y el bosque".

En esa fecha, más de 70 municipios componían AMUFOR, una Asociación cuyo interés es 
el de conservar y gestionar sosteniblemente los recursos naturales de los municipios 
valencianos que disponen de territorio forestal.

Alcoy no forma parte de la Asociación, pero ese día, el alcalde manifestó la voluntad de que 
la adhesión se concretara en breve. Como no ha sido así, hacemos las siguientes 
preguntas:

¿Cuál es el motivo por el cuál aún no se ha producido la adhesión?”

Sr. Silvestre: Sí, a veure, l’alcalde va manifestar la seua intenció d’adherir-se; però també 
és veritat que, mirant els objectius i serveis, tampoc no es va veure la necessitat urgent de 
fer-ho immediatament.

Sra. Rosa García:

«Bueno, es de junio del 2018. ¿Sigue teniendo el Gobierno Local la intención de formar 
parte de AMUFOR? ¿Y cuándo?»

Sr. Silvestre: Sí, a veure, des del Departament estem mirant-ho i estem valorant-ho per 
vore si realment ens aporta el que seria aquesta institució, aquesta associació de municipis 
AMUFOR, si realment què ens pot aportar i per a què… què podem fer nosaltres amb esta 
associació. Perquè, al final, apuntar-se per apuntar-se, tampoc no té massa sentit. 

Aleshores, el que sí que volem fer és, des del Departament, mirar-ho i, a partir d’ací, vore 
quines són les… el que nosaltres hi podem aportar, i el que ells ens poden aportar a 
nosaltres.

Sra. Rosa García:

 Entonces el cuándo, cuando lo estudien.

Sr. Silvestre: Sí que és veritat que, quan ho fem, si vol, li ho comunicarem.
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Sra. Rosa García: Por favor, gracias.

21. 2615/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
PREGUNTA ROTONDA NORTE

Lee la pregunta la Sra. Rosa García, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos.

«La Rotonda Norte es la obra de infraestructura más demandada en la ciudad desde hace 
años. 

Todos somos conocedores de los problemas de seguridad y de colapso de tráfico que se 
producen en el actual acceso, provocándose atascos importantes cuando coinciden dos o 
más camiones que, en ocasiones, quedan bloqueados en la semi-rotonda actual. 

Si en algo estamos de acuerdo, los políticos de todos los signos y la sociedad civil, es que la 
rotonda es una necesidad perentoria, tanto, que el propio alcalde ha prometido llevarla a 
cabo adelantando el dinero, si hace falta. 

Dado que el Ayuntamiento, se vuelve a encontrar con la negativa de Fomento respecto a dar 
una contraprestación económica que nos permitiera ejecutar la obra y que, según 
declaraciones “no piensa arrojar la toalla” y van a seguir insistiendo, conscientes de que se 
trata de una infraestructura básica que se pretende abordar con la mayor urgencia posible, 
hacemos la siguiente pregunta:

 ¿Cuál es la decisión que va a tomar el gobierno local al respecto?»

Sr. Belda: Gràcies, senyor alcalde. Bé, doncs jo crec que hi estem totalment d’acord. Una 
infraestructura que pensem des del govern que és totalment necessària, i jo crec que el 
resum, un poc, està en lectura del que ha llegit. És a dir, el mateix alcalde va prometre 
portar-la endavant amb diners municipals, si fera falta. Però jo crec que també tots els 
alcoians es mereixen que aquest govern explote totes les vies de finançament que puga 
haver-hi en totes les administracions, perquè el cost econòmic d’aquesta infraestructura que, 
a part de necessària, també és prou costosa, jo crec que a les arques municipals afecten el 
menys possible. Jo crec que això és molt lícit i, si no és així, com fa sempre l’alcalde, que va 
prometre que la rotonda es faria, efectivament es farà.

Sra. Rosa García: No, simplement decir que la última parte, lo que acaba de decir es lo que 
más nos interesa. Que si el alcalde lo ha prometido, en cierta manera a los empresarios, y 
además es una necesidad que no está bajo sospecha, en la que estamos todos de acuerdo 
pues bueno lo agradecemos...

Sr. Alcalde: Era pregunta.

Sra. Rosa García: Perdón. Bueno pues nada, pues muchas gracias. Nos falta saber el 
cuándo, pero entiendo que no me lo pueden decir ahora. Bueno...
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22. 2620/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
RUEGO FUNDACIÓN MARIOLA LA ASUNCIÓN

Lee el ruego la Sra. Rosa García, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos.

«El grupo parlamentario Ciudadanos en les Corts Valencianes, dirigió el pasado 2 de enero 
a Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y políticas inclusivas, las siguientes preguntas 
sobre la Residencia Mariola la Asunción de Alcoy:  

¿Cuál es la situación de gestión de esta Residencia ?

¿Cuál es la previsión de colaboración de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
con la Fundación Mariola la Asunción en relación a la Residencia Mariola la Asunción de 
Alcoy?

En la tramitación de dicha pregunta. fuimos conocedores de que el Convenio suscrito entre 
la Fundación Mariola la Asunción de Alcoy y la Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, ya no se encuentra vigente.

RUEGO: 

Que el Gobierno Municipal inste a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la 
Generalitat Valenciana, a que suscriba un nuevo convenio de colaboración con la Fundación 
Mariola la Asunción de Alcoy.»

Sra. de Gracia: Gràcies, senyor alcalde. Per descomptat que sí, que sí que instarem i 
estarem ací al costat perquè aquesta fundació torne a tindre aquest conveni en el qual  
s’havia treballat.

23. 2625/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
RUEGO CONSELL FORMACIÓN PROFESIONAL

Lee el ruego la Sra. Rosa García, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos.

«En Alcoy, se viene produciendo demanda de personal cualificado para cubrir puestos de 
trabajo específicos para nuestras empresas, algo que no resulta fácil y no porque no existan 
candidatos, sino porque la empresa busca un perfil especializado que no tiene suficiente 
oferta en los ciclos formativos de la ciudad. 

Aunque la percepción sobre la F.P. ha cambiado, todavía carga con el estigma de que es 
para los estudiantes que no pueden llegar a la universidad, cuando la realidad es que las 
empresas valoran mucho las habilidades prácticas que desarrolla este tipo de formación. 
Aún así, no existe una verdadera conexión entre los Institutos de F.P. y las empresas para 
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que los ciclos que se oferten, correspondan a una demanda real del empleo que se requiere 
en la ciudad.

Para tratar de alinear empleo con formación de manera óptima, se creo en 2018 el Consejo 
de Formación Profesional, pero hasta la fecha, no se han aportado datos de empleabilidad. 

Por ese motivo, RUEGO:

Que desde el Consejo de F.P. se  aporten los datos de empleabilidad, siendo estos datos 
necesarios para que se adecue la oferta formativa a la demanda de empleo real.» 

Sr. Belda: Gràcies, senyor alcalde. Bé, doncs des del Consell de Formació Professional, a 
través del Departament de Promoció Econòmica, es va realitzar un estudi que va denominar 
Formació Professional i Mercat Laboral a Alcoi. En aquest es va analitzar l’oferta formativa i 
la relació de les ocupacions de difícil cobertura del municipi. A més, també es van traslladar 
en aquell moment les conclusions de difícil cobertura del municipi. A més, també es van 
traslladar en aquell moment les conclusions de l’informe de prospecció de necessitats 
formatives que anualment realitza el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. I en la sessió 
del Consell de la Formació Professional del passat 28 de gener, fa molt poquet, es va 
acordar actualitzar aquest estudi, i en allò estan treballant en l’actualitat des del 
Departament de Promoció Econòmica.

També, sent conscients que aquest estudi d’ocupabilitat és molt difícil, perquè en els 
mateixos centres de formació professional és molt difícil poder seguir el seu rastre, perquè 
després, poder comunicar-se amb ells, a voltes és molt complicat.

Nosaltres, el que sí que hem oferit a través del Departament de Promoció Econòmica és... i 
ho vam fer en el Consell de Formació Professional, en el fòrum que tocava, la ferramenta de 
Fortalem. Perquè pensem que sí que fa Fortalem aquesta ferramenta, la portem als centres 
de formació professionals, sobretot en l’últim any, i som capaços que aquests alumnes 
s’incorporen a aquesta base de dades, el seguiment sí que el podríem fer a través del 
Fortalem, i seria molt més fàcil tindre aquestes dades. I en això estem treballant.

Sra. Rosa García: Entonces, entiendo que se admite, eh?

Sr. Alcalde: Sí, sí.

Sra. Rosa García: Gracias.

24. 2639/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
PREGUNTA PLACAS METACRILATO PONT SANT JORDI

Lee la pregunta el Sr. Marcos Martínez, concejal del Grupo Municipal Ciudadanos.
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«El puente de San Jorge viene observando problemas regularmente. A los problemas 
estructurales; estribos, pilares, carbonatación… hay que añadir las placas de metacrilato  
con  retroiluminación, que llevan semanas sufriendo intervenciones cuya causa, al parecer, 
son las dilataciones por los cambios de temperatura.

Sabemos que la empresa se está haciendo cargo de las reparaciones, pero nos preocupa 
dos cosas: El tiempo que está requiriendo la solución del problema y que el mismo no 
desaparezca y con el paso del tiempo tengamos que afrontar los gastos.

 Nos gustaría conocer cómo se está tratando este nuevo percance.»

Sr. Jordi Martínez: Bé, jo no recorde si ho vam contestar..., crec que en comissió o en 
algun lloc... Hi havia hagut una dilatació amb això, que anava trencant els cables. Si jo no 
m’equivoque, el dijous es va acabar la intervenció que s’havia fet per part…, i que consistia 
en llevar tota la instal·lació i canviar-la. Com va a cost de l’empresa, en teoria, hauria d'estar 
resolt. Està resolt ja, i hauria d'estar en el millor estat, perquè sí que s’ha tingut en compte 
eixa dilatació.

25. 2674/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
MOCIÓN TARJETA INTELIGENTE

La moción inicialmente presentada pasa a ser considerada declaración institucional.

La Sra. Rosa García lee la declaración institucional.

«La necesaria modernización de la Administración Pública y la implementación progresiva 
de la administración electrónica entendida como accesibilidad, simplificación y facilitación de 
los trámites procedimentales a la ciudadanía, es un eje de actuación prioritario para el grupo 
municipal de Ciudadanos, así como evitar tiempo y complicaciones a los administrados en el 
acceso a los servicios municipales. Todo ello redundará en una mejora significativa en la 
relación de los vecinos con su Ayuntamiento. 

A este fin responde la presente moción que se ha convertido en declaración institucional, 
que persigue la implantación de la TARJETA CIUDADANA INTELIGENTE en el 
Ayuntamiento de Alcoy, cuyo principal objetivo es el de unificar en un mismo soporte, la 
gestión de distintos servicios municipales prestados o que se podrían prestar por parte del 
Ayuntamiento.

La Tarjeta Ciudadana es un instrumento integrador de servicios y un recurso de utilidad 
probada desde hace años en numerosos ayuntamientos con resultados extraordinarios, que 
promueve el empadronamiento y facilita el acceso de la ciudadanía a los servicios 
municipales, a la vez que hace más cómoda y accesible la realización de trámites 
administrativos. Se trata de una tarjeta inteligente multiservicio, polivalente, unificadora e 
intransferible y que identifica al ciudadano empadronado permitiéndole el acceso a cualquier 
servicio y/o trámite municipal. Esta tarjeta también ofrecerá al portador ventajas y 
descuentos a nivel municipal o previo convenio con otros ayuntamientos o instituciones 
públicas o privadas que se adhieran a la utilización de la misma.
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Es por ello, que el Grupo Municipal de Ciudadanos apostando por la progresiva 
modernización de las instituciones y administraciones públicas al servicio del interés general 
PROPONE al Pleno Municipal, el siguiente 

ACUERDO
La creación de un grupo de trabajo en el que tengan cabida de una manera transversal 
todos las formaciones políticas representadas en el municipio, que se encargue del estudio 
e implementación de las actuaciones necesarias, al objeto de establecer una hoja de ruta 
que deberá recoger los aspectos técnicos, informáticos y normativos, además de aunar los 
mismos, con el fin de ultimar la creación e implementación de la TARJETA CIUDADANA 
INTELIGENTE en el Ayuntamiento de Alcoy.»

26. 2617/2020 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREC MANTENIMENT PONT DE SANT JORDI

El Grup Municipal de Podem presenta el següent prec.

«El manteniment i millora de la ciutat és obligació de les administracions públiques. Un 
compromís amb la ciutadania que ha de permetre mantindre la ciutat en un estat òptim.

Durant la darrera legislatura, una de les principals infraestructures d’Alcoi, el Pont de Sant 
Jordi, va rebre treballs de reforma i consolidació després de dècades sense cap tipus de 
manteniment. Les obres es van dividir en 3 fases diferents; la reparació de baranes i 
ornamentació del pont. La reforma de la plataforma amb l'asfaltat i l'ampliació de voreres. I la 
reparació estructural del pont de Sant Jordi. 

Hem pogut comprovar com el pont, després de les obres de rehabilitació, millora i 
consolidació de les balustrades i que van tindre un cost d’uns 236.000 euros, està brut, 
degut a la porositat dels materials utilitzats, i dona una sensació de deixadesa. Un 
deteriorament, que al nostre entendre, s'està produint de forma massa accelerada. 

Per aquests motius realitzem la següent pregunta:
Quin pla de manteniment s'està duent a terme per evitar aquesta situació de deteriorament 
tan accelerat?

Es planteja realitzar algun tipus de tractament del paviment per evitar la porositat?»

El Sr. Santiago, portaveu del Grup Municipal Podem, llig les preguntes.

Sr. Martínez: Sí, la primera pregunta: quan es va fer l’obra, ja es va traslladar per part de 
l’equip redactor tindre un manteniment, entre tres i cinc anys, d’una capa en el que és el 
pont de Sant Jordi. 

I si es planteja realitzar algun tipus de tractament del paviment. Jo crec que l’empresa que 
aconseguisca que els paviments no esvaren i siguen nets, pegarà la campanada més gran 
del món, perquè estem buscant en totes les empreses, totes tenen el producte definitiu; però 
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hem fet diverses proves a la ciutat, i ningú d’ells permet que la gent no s’esvare, i al mateix 
temps, que es quede net. Es van fer diverses proves també davant de l’església de Sant 
Jordi al seu dia, i no donen el resultat esperat, perquè el granit, el que té és que és molt 
porós. I és la situació que té.

Sr. Santiago: Passe a llegir el prec, però intuïm per on pot anar, i així aprofite per a 
contestar també.

«Per aquests motius realitzem el següent prec:

 Incrementar les actuacions de neteja i manteniment ordinari del Pont de Sant Jordi.

 Tractament del paviment de les voreres»

Sr. Martínez: Doncs bé, com li deia, el primer punt sí que us l'aprovem, amb tota normalitat. 
I el segon, el tractament del paviment de les voreres per evitar la porositat, no hem trobat 
encara el producte que done resultats òptims per a això.

Sr. Santiago: És un tema que estem parlant-lo fa un temps. Entenem que en el pressupost 
actual s’inclou precisament eixa neteja o manteniment ordinari del pont, perquè s’incrementa 
la partida de 20.000 a 50.000. Per tant, entenem que es revertirà la situació perquè només 
fa falta passejar per a veure, lamentablement, com es va deteriorant. Entenem que el pont té 
molts anys, i que l’actuació que s’ha fet necessita una cura, probablement més periòdica, 
perquè, si no, al final, després, acaba passant, doncs, que has de fer una intervenció molt 
més..., amb un pressupost molt més elevat.

I el tema del tractament. Portàvem precisament esta proposta perquè..., bé..., sabem que fa 
temps que s’estan provant diferents tipus de productes. I, bé..., esperàvem que s’haguera 
trobat el producte definitiu per poder evitar, precisament, eixa brutícia i que no esvarara per 
a evitar ensurts. Però bé, valorem positivament que s’aprove la primera proposta, sobretot 
perquè és important que es puga mantindre en condicions una de les infraestructures més 
importants de la ciutat.

27. 2618/2020 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREC MESURES I RECURSOS DAVANT ELS ÚLTIMS ENSORRAMENTS D’EDIFICIS AL 
CENTRE DE LA CIUTAT

El Grup Municipal de Podem presenta el següent prec.

«Després dels efectes del temporal "Glòria" i dels últims ensorraments d'immobles que s'han 
produït a la ciutat – 5 edificis en total i tots de propietaris particulars -. I que ha provocat la 
mort d'una dona, de 75 anys d'edat, que habitava en el quart pis de l'edifici número 8 del 
carrer Sant Agustí, un edifici que havia passat la Inspecció Tècnica d’Edificis.

Des de Podem veiem la necessitat d’investigar en profunditat les possibles causes dels 
ensorraments. Que es detecte que ha fallat. I que es puga garantir la seguretat ciutadana 
revisant els edificis del centre.
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Cal recordar que des de l'any 2000 els propietaris del immobles de més de 50 anys estan 
obligats a passar l'Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE), ara anomenada Informe d’Avaluació 
d’Edificis (IEE), per garantir un bon estat.

Per això, des de Podem, també entenem que és necessari revisar els paràmetres tècnics de 
la ITE i actualitzar l’ordenança municipal per evitar aquestes situacions, sobretot ara que 
aquests tipus de temporals cada vegada tindran més freqüència i més virulència degut al 
canvi climàtic.

Al mateix temps, veiem imprescindible que s'incrementen els recursos econòmics i de 
personal del departament corresponent per facilitar el seguiment i assessorament als 
propietaris dels edificis de més de 50 anys que hagin de passar la ITE. I agilitzar i facilitar 
aquestes gestions als propietaris. I tot, amb una col·laboració estreta entre administracions i 
propietaris que ajude a revertir el seu deteriorament.

Per aquests motius realitzem el següent prec:

 Que es revisen el edificis del centre i s'investigue en profunditat les possibles causes 
dels ensorraments – per detectar així el que ha fallat -.

 Que es revisen els paràmetres tècnics de la ITE i s’actualitze l’ordenança municipal.

 Que es facilite el seguiment i assessorament als propietaris dels edificis de més de 
50 anys.»

El Sr. Santiago, portaveu del Grup Municipal Podem, llig els punts del prec.

Sra. Zamorano: Doncs, si vosté mateix ha dit que ja s’està fent, és que no sé què li he 
d'acceptar del prec. Perquè, a vore, vam començar el dimarts. Així continuarem fent-ho, i 
vosté ho sap. L’únic que no estic…, la investigació que vosté proposa dels motius dels 
ensorraments, són… Evidentment, no és una competència municipal actuar en este cas en 
propietats privades; però encara que compartim eixa necessitat..., si hi haguera..., no tenim 
ni mesures tècniques ni recursos econòmics suficients per a fer-ho. Però, ja que estem en el 
govern valencià, i vosté hi té també responsabilitats i pot solucionar-ho, sí que estaria bé 
que la Conselleria d’Habitatge, el senyor Dalmau, en este cas, si vosté ho considera 
necessari, ens pogueren tirar en eixe sentit un cable.

Respecte de la modificació de l’ordenança, ja ho hem comentat abans, hi ha una ordenança 
autonòmica… una ordenança, una reglamentació autonòmica que regula extensivament 
quins són els criteris que han de seguir les ITE. És més, les IEE..., és més..., ara no 
s’aproven IEE si prèviament el tècnic no ha clavat eixe IEE en el registre. Per tant, nosaltres 
no podem legislar o crear normativa més extensiva o menys perquè eixe és el que val. Per 
tant, sí que estem estudiant en el Departament la possibilitat d’ometre la nostra ordenança i, 
directament, regir-nos per eixe registre autonòmic, que, a més, fa que no es dupliquen 
recursos. Perquè si ja estan ells tenint eixe registre, tampoc no té sentit que en tinguem 
nosaltres un altre de diferent.
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I respecte de l’últim, sí que..., jo voldria que tinguérem un poc de mesura també a l’hora de 
fer estes afirmacions o demandes, perquè eixe acompanyament que es fa..., eixe 
acompanyament al ciutadà, això ve fent-se per part de l’Ajuntament des del 2002 en què es 
va crear l’ITE. Per tant, em pareix un poc menysprear la tasca que fan els funcionaris, que 
em consta que, quan van començar, era una persona, una administrativa, la que duia el 
departament. Ara, este govern ha incrementat amb personal el departament, però que em 
consta que fan una labor d’eixe seguiment. Vull dir, que tampoc..., no li l’accepte perquè ja 
està fent-se, d’acord? I em sembla...

Sr. Santiago: És precisament tot el contrari. Som coneixedors que eixe seguiment i 
assessorament s’està fent, però demanem més recursos perquè puguen fer-ho amb una 
situació de més comoditat, i donar-los més facilitats. Evidentment, per l’escenari que ens ha 
preocupat a tota la Corporació d’una manera o d’una altra, enteníem que tenia l’obligació 
que constara en acta. Som coneixedors que moltes coses s’estan fent. Ara acaba de dir que 
vosté no està a favor de tirar endavant l’actualització de l’ordenança municipal, sinó tot el 
contrari. Però, al final, el que intentàvem és ser responsables i oferir tota una bateria de 
propostes que enteníem que podíem millorar la situació, per evitar que tot això es poguera o 
es tornara a reproduir. Ho hem portat al Ple perquè conste en acta, independentment dels 
somriures o dels acudits que pugui provocar, crec que estem complint amb la nostra 
obligació.

Els paràmetres, quan nosaltres parlem de revisar els paràmetres tècnics de l’ITE, entenem 
que estem en una situació o que anem cap a una situació de canvi climàtic que cada vegada 
farà que estos temporals es puguen repetir amb molta més freqüència i virulència. I, per tant, 
enteníem que eixe factor hauria d’estar damunt la taula com una possible millora o revisió 
dels diferents paràmetres tècnics. Per tant, tot el contrari del que s’ha comentat, nosaltres 
som coneixedores del seguiment i l’assessorament i de la gran tasca que es fa des dels 
diferents departaments.  El que demanàvem és que perquè ho poguérem fer amb molta més 
tranquil·litat o més facilitat, tingueren més recursos. Gràcies.

Sra. Zamorano: Jo... crec que no m’explique bé, perquè vull insistir en el fet que la 
regularització d’eixos paràmetres no és competència municipal. Per tant, hi podem insistir, si 
tots considerem que s’han de revisar i afinar, podem traslladar la competència, que la té 
Conselleria, en este cas Habitatge, perquè faça esta modificació. Però, si es miren tot el que 
es revisa, jo crec que ja s’ha legislat amb profunditat en eixe sentit, i es demana molt més 
del que venia demanant-se per part de l’Ajuntament. Per tant, extremar en eixa mesura més 
encara els requisits..., potser, pot arribar a ser fins i tot contraproduent en alguns casos. 
Però, bé. En tot cas, la competència per a això no la té ningú.

28. 2619/2020 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREC CONSELL DE MEDI AMBIENT

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

«Gràcies i bon dia a totes i tots. Bé, com sabeu, tenim a la nostra disposició totes i tots un 
instrument, que és el Consell de Medi Ambient, que ens pot servir per a fer front al repte de 
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l’emergència climàtica i per fer una implementació i un seguiment de les propostes 
necessàries per a fer-li font. Sabeu que aquest ajuntament va declarar la situació 
d’emergència climàtica a proposta nostra fa uns plenaris. I bé, pensem que aquest Consell 
de Medi Ambient de la nostra ciutat és un instrument que pot servir per a fer un seguiment, 
una implementació, de totes estes propostes que volem que es porten a terme. I, a més, 
també pot tindre doncs un protagonisme important en el tema de la recuperació d’alguns 
serveis bàsics que prompte acaben els seus contractes. I bé, de la mateixa forma que hi han 
altres consells d’aquest ajuntament, que es convoquen amb assiduïtat, inclús mensualment; 
doncs trobem que lamentablement aquest consell, el de Medi Ambient, no ocorre el mateix. I 
de fet, en la passada legislatura només es va convocar una volta.

I, per això, doncs sol·licitaríem al Govern que es convoque aquest Consell de Medi Ambient i 
que, si poguera ser, que es fera de forma periòdica per poder ser, doncs un poquet més 
exhaustius en el tema ambiental. Moltes gràcies.»

Sr. Silvestre: Bé, bon dia de nou. Doncs, sí. A vore, hem iniciat ja el procés per a dotar de 
forma jurídica el Consell. Es convocaran, al més prompte possible, totes aquelles 
associacions o entitats que vulguen i puguen participar del que és aquest Consell. I jo crec 
que a partir d’ací, en el mateix Consell, podríem acordar el que és la seua periodicitat. 

Sr. Ferràndiz: Bé, simplement agraïm que s’accepte el prec. I una volta estiga convocat el 
Consell, doncs, treballarem, com comentes, la proposta de la regularitat i la solidaritat. I 
esperem que podrà ser major de l’actual. Gràcies.

Sr. Silvestre: D’acord, sí. Només vull afegir que, de tota manera, independentment de la 
periodicitat que acordem, en qualsevol moment també, si hi ha alguna cosa d’urgència o una 
cosa extraordinària, sempre es pot convocar de manera extraordinària aquest Consell, 
d’acord?

29. 2650/2020 GRUP MUNICIPAL PODEM 
MOCIÓ PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS I LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 
DEL MUNICIPI D’ALCOI

El Grup Municipal Podem presenta la següent moció:

«Els nous escenaris d'Emergència Climàtica, entre d’altres coses, com la reducció dels 
camps de cultiu i del pasturatge, el cessament de les activitats tradicionals de la muntanya i, 
en definitiva, l'abandó de la massa forestal estan portant a escenaris d'incendis forestals 
cada vegada més virulents i incontrolables, que són molt difícils d'extingir i que generen 
conseqüències catastròfiques.

El terme municipal d'Alcoi compta amb gran abundància d'espais d'un important valor 
ambiental i paisatgístic, dins d'una topografia muntanyenca. La cobertura forestal suposa el 
63,61% del nostre terme, dels quals un 15,17% són considerats terreny forestal estratègic. 
Entre ells, podem destacar el Parc Natural del Carrascal de la Font Roja i la Serra de 
Mariola.
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A més el nostre municipi té una freqüència de 50 incendis forestals anuals, sent les zones 
de major risc les zones boscoses del Menejador, Els Plans, La Serreta i la Serra de Mariola.

L'abandó gradual de les nostres zones rurals i usos agrícoles, així com la desaparició de la 
ramaderia extensiva, han suposat un increment de la massa forestal i una proximitat de la 
interfície urbana a masses arbòries sense gestió i poc manteniment que suposen un seriós 
perill per a la població davant els nous escenaris d'increment de temperatures i incendis 
cada vegada més virulents.

La falta de prevenció suposa, al mateix temps, posar en risc els nostres paratges naturals, la 
biodiversitat i la riquesa, tant natural com econòmica que generen. És necessari que hi haja 
un manteniment permanent de bosc baix, franges de seguretat entre la zona boscosa i els 
habitatges, pistes forestals, cunetes, tallafocs, podes, control d'hidrants, manteniment de 
franges de seguretat en barrancs i neteja de parcel·les, entre altres mesures.

Per això proposem al ple de l’Ajuntament d’Alcoi els següents acords:

 Que l'ajuntament es comprometa a la creació d'una Brigada de neteja i manteniment 
forestal permanent per al terme municipal d’Alcoi.

 Que es reserve un percentatge per a persones desocupades i que es prioritze a 
aquelles persones desocupades amb formació sobre aquest tema (tècnics i 
enginyers forestals).

 Que el treball de la Brigada de neteja permanent estiga en tot moment coordinada i 
supervisada per tècnics professionals.

 L'elaboració d’un informe per a la detecció de riscos en el qual es puguen reflectir les 
zones que precisen una actuació més urgent.»

El Sr. Ferrándiz, regidor del Grup Municipal Podem llig els punts d’acord.

Sr. Abad: Hola, buenos días de nuevo. Una observación, ¿en nuestro municipio tenemos 
una frecuencia de 50 incendios forestales anuales?

Luego dicen que no exageran…

Volvemos a los escenarios de emergencia climática, también mencionan la perdida de los 
campos de cultivo y pastoreo, actividades tradicionales de montaña que se están perdiendo, 
¿he leído ganadería extensiva? Esto me recuerda a una moción que presento VOX y no fue 
aceptada. Ahora les viene bien utilizarlo.

La intervención de animales sobre la naturaleza, es el ciclo de la vida que se auto sostiene, 
es una manera natural de controlar la masa forestal y devolver el equilibrio al ecosistema.

Ademas, utilizando maquinaria incrementa el coste y no estamos para tirar cohetes y se  
produce un impacto ambiental negativo.
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En primer lugar, se debe de estudiar el proyecto, donde se especifique su coste, 
necesidades materiales, personales, calendario, etc.

Hay que realizar la limpieza y mantenimiento de nuestros parques naturales y de todo 
nuestro entorno, para poder prevenir posibles incendios; pero hay que estudiar, y muy bien, 
la manera de hacerlo. Gracias.

Sr. González: Gràcies. Bon dia a totes les persones assistents, hi ha menys.... abans que al 
principi.

En aquesta moció ens passa un poc com en la... aquella que presentava fa un mes, que 
semblava més..., però ho he buscat i era fa un mes només. Aquella del Pla d’Incendis de la 
Font Roja i de Mariola. Pel que hem consultat i hem pogut saber, veiem que ja existix un Pla 
de Prevenció de Demarcació Forestal, que existix una Pla Local de Prevenció d’Incendis 
Forestals en vigor, que existixen els Plans dels parcs, i veiem que l’Ajuntament d’Alcoi 
també ha estat... fa temps que està executant diferents anualitats del Pla Local.

Amb tot açò, entenem que la part d’avaluació que demanen les propostes de Podem, creiem 
que estaria feta, però bé, al final... allò d’un informe de zones de major risc, actuacions 
urgents, no sabem si caldria actualitzar alguna cosa.

Aprofitant açò, ens agradaria parlar d’actuacions. Parlant d’actuacions urgents, volem també 
demanar que després de l’últim temporal, hem vist també que hi ha zones on han caigut un 
de cada tres arbres per la serra, i volem preguntar si... ho deixe en l’aire, si es té previst 
actuar sobre esta situació perquè, després de l’esforç que s’ha fet de netejar els parcs 
naturals, ara els parcs tornen a ser un polvorí després de les caigudes d’arbres. Considerem 
que s’hauria d’actuar aviat.

Sobre la gestió forestal sostenible que apareix en el títol. Allò de sostenible, genial, però no 
s’acaba d’explicar massa bé. Però entenem que els criteris de sostenibilitat s’han d’aplicar, 
semblen prou lògics i no està de més recordar-ho i insistir.

Respecte d'allò de tindre una brigada permanent, una espècie de..., entenem que com els 
Pàmer d’abans, els programes amb l’objectiu de contractar persones desocupades o amb un 
Pla d’ocupació. Hem vist que va a fer-se alguna cosa semblant des de la Generalitat. Estaria 
bé que es coordinara amb les polítiques de Conselleria açò, si es fa.

Si són permanents les brigades, com demana la moció, també s’haurà de plantejar què fan 
eixes persones en l’època que no es pot treballar. Però bé, siga com siga, si el que es vol és 
contractar més gent perquè hi ha necessitat, estem d’acord que s’estudie, que es veja el 
cost i la necessitat, i que es tire endavant.

La moció tindrà el nostre suport. Entenem que encara que hi haja coses fetes o que estan 
fent-se, i que el nostre criteri serà el mateix que amb la de fa un mes del PP. Que podem 
aprovar-la sense buscar maldats i interessos partidistes. Espere que després no se’ns 
recrimine també públicament que votem de la mà d’uns o altres, quan ja s’han fet les coses, 
perquè, com en aquell cas, ja estem dient que entenem que encara que estiguen fent-se, hi 
estem d’acord i li donem el nostre suport. Gràcies.

Sra. Rosa García: Sí, gracias. Bueno, la exposición de motivos de la moción del Grupo 
Podemos describe la riqueza y la abundancia paisajística de nuestros montes, y al mismo 
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tiempo pone el acento en la emergencia climática, el abandono de las zonas rurales, el cada 
vez menor uso agrícola que se hace de esas zonas y desde luego, la falta de previsión y de 
prevención a la hora de que las montañas estén limpias, con cortafuegos, etc., crean el 
escenario perfecto para que cada verano la amenaza de los incendios sea un hecho 
consumado. Siempre he dicho que los incendios se apagan en invierno, y, por ese motivo, 
las políticas de prevención tienen que ser una prioridad absoluta de las administraciones  
responsables. También, como no, de los propietarios particulares. Pero en ese sentido, las 
ayudas para limpiar y conservar parcelas forestales privadas, nunca se reciben en tiempo y 
forma, lo que lleva a los responsables a desistir y abandonar sus terrenos, que acaban 
convirtiéndose en un polvorín. 

Por ese motivo, dentro de mis funciones en el Área de Medio Ambiente, insté con mi grupo a 
la Conselleria, a que facilitara los trámites administrativos que dificulten enormemente el 
acceso a esas ayudas, y optimizar así una vía más de prevención de futuros incendios. En 
ese sentido, siempre hemos lamentado la ausencia o dificultad para acceder a las 
subvenciones, además de que siempre hemos propuesto aumentar el gasto en materia de 
prevención de incendios y reclamado que las ayudas de la Conselleria de Medio Ambiente 
se hagan efectivas, pero que si nevara.

Desde luego hay que invertir en acciones que sirvan para paliar al máximo los daños de los 
incendios durante todo el año, por ejemplo en tratamientos silvícolas que se apliquen en 
masas forestales para obtener de ellas una producción continua y sostenible de bienes y 
servicios demandados por la sociedad, como la leña y los frutos, y, desde luego, la limpieza 
del monte.

Respecto a la propuesta del Grupo Podem para que se cree una brigada permanente de 
mantenimiento y limpieza forestal, así como la creación de un informe en zonas de mayor 
riesgo en el término municipal de Alcoy, debo decir que coincidimos absolutamente con el 
diagnóstico respecto a la mayor dificultad de control y peligrosidad de los incendios por 
incremento de masa forestal en abandono, y cada vez más cercana a los núcleos urbanos. 
Sin embargo, la creación de esta brigada implicaría que los alcoyanos tuviésemos que 
sufragar un gasto por una función que puede que competa a otras administraciones como 
son la Generalitat y Diputación. También es cierto que esa limpieza y mantenimiento 
permanente de nuestras zonas supondrían una mayor... una menor siniestralidad, y por 
tanto, una ahorro de recursos económicos. Razones por las que somos partidarios de que 
desde el Gobierno Municipal se valore seriamente la creación de una partida presupuestaria 
a tal efecto.

Es por ello por lo que, valorando positivamente la iniciativa planteada, vamos a escuchar no 
obstante al regidor de Medio Ambiente antes de posicionanos en un sentido o en otro. 
Gracias.

Sra. Guillem: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres, tot el que siga la lluita contra el 
canvi climàtic i la cura de les muntanyes intentarem sempre estar-ne a favor. Tot i això, jo 
voldria recordar que el passat 25 de gener, el Servei Labora de la Generalitat Valenciana va 
obrir la inscripció per tal que 269 ajuntaments pogueren sol·licitar les subvencions i 
contractar persones aturades per treballar en la conservació de les nostres muntanyes. Dins 
del Pla Avalem Experiència suposarà la contractació de fins a 1.000 persones aturades. 
Aquesta acció suposarà una inversió de 15 milions d’euros per part de Labora. És una de les 
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accions del govern del Botànic, i a nosaltres ens sembla una iniciativa meravellosa, ja que la 
cura de les nostres muntanyes és absolutament fonamental. I mentre lluitem contra el canvi 
climàtic, també ajudem a la reinserció laboral de les persones aturades.

Nosaltres ací, el que no acabem de veure és la necessitat de fer aquest Pla municipal 
perquè tal vegada siga millor demanar al Govern Municipal d’Alcoi que sol·licite aquesta 
subvenció a la Generalitat, que ja està fet dins del Pla Avalem Experiència. O bé, també, si 
resulta que la diferència està en aquesta permanència, que siga més permanent, clar. 
Potser, també hauríem de tindre en compte no només eixa neteja que entenem com a llevar 
les restes orgàniques, sinó també el que és la brutícia de plàstics i altres, deixalles que 
tenim a les nostres muntanyes. I també em sembla que seria bastant interessant tindre en 
compte una reforestació, i eixa cerca de les noves espècies, perquè en tenim algunes que, 
com bé sabem, estan començant a substituir-se. Per tant, vull dir..., jo també vaig a... voldria 
escoltar també al regidor de... bé, a Jordi, a vore què és el que ens diu. Perquè realment sí 
que ens agradaria aprovar-la, però veiem que està un poquet... d’acord?

Sr. Cantó: Gràcies. Nosaltres veiem també molt vàlida la creació d’un brigada forestal 
permanent, però també tenim dubtes sobre la seua viabilitat, per la forma de contractació 
que puga haver-hi o pel finançament. També, com acaba d’apuntar Compromís, coneixem 
eixes ajudes de la Generalitat per a aturats. I, com la resta de partits, esperarem a vore..., la 
nostra postura..., a vore quina postura adopta el govern. Gràcies.

Sr. Silvestre: Bé, bon dia de nou. Vaig a intentar ser breu i explicar-ho tot, en la mesura que 
siga possible.

A veure, no fa falta que parlem de tot el que és la sostenibilitat, gestió forestal sostenible. Jo 
crec que tots els que estem ací, per sort, ja som conscients de tot açò, i és una realitat. Tant 
açò com el canvi climàtic, etc.

Respecte del que seria la moció. Evidentment, amb els tres últims punts estem totalment 
d’acord. Ara passaré a explicar una miqueta. En el primer sí que diferim una miqueta, però 
crec que anem a presentar una esmena i crec que aplegarem a un acord, perquè, al final,  
l’objectiu va a complir-se, i crec que no hi haurà cap problema.

S’ha de tindre en compte que, actualment, nosaltres tenim una sèrie de limitacions de 
contractació en l'àmbit de personal. Per tant, no ens podem comprometre a la creació d’una 
brigada forestal permanent. Ara bé, sí que és veritat que també s’ha de tindre en compte 
que estes tasques estan fent-se. Estan fent-se en la mesura del possible des del mateix 
Departament, i també des del Departament es treballa en este àmbit des de fa anys a través 
del que serien una sèrie de subvencions. Així, en els últims dos anys, en el 2018 i en el 
2019, hem tingut 20 persones treballant, o bé amb Avalem Joves o bé amb Avalem 
Experiència. I, de fet, en les últimes subvencions de què estava parlant ací la companya de 
Compromís, hi ha una en la que no entrem, que directament delimita o que és la que 
especifica més l’àmbit forestal. Ací especifica quines ciutats hi poden entrar, però en l’altra 
sí. I, per tant, l’altra sí que l’hem sol·licitada ja, anem a sol·licitar-la. Crec que, de fet, ja està 
sol·licitada, demanada. I entre estes persones que hem demanat, doncs es crearà una 
brigada de 4 o 5 persones per a treballar en l’àmbit forestal d’aquest terme.

Quant a les altres qüestions. Que reserve percentatge per a zones desocupades, ja ho hem 
dit que es fa. En els últims tres anys s’ha fet des del Departament, tenint en compte les 
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persones. I, a més, que estiguen, que hi haja persones especialitzades, és a dir, s’ha 
contractat tant gent menys especialista, com tècnics o enginyers forestals, que estaven al 
capdavant de la resta de gent.

Que el treball de la brigada de neteja permanent estiga en tot moment coordinat i supervisat 
per tècnics professionals. Ja ho he dit abans, però és que, a més a més, en el Departament 
tenim un tècnic que és enginyer forestal, i que sempre ha estat participant i du tota la 
direcció de tots estos treballs. A més a més, també es disposa de l’assessorament de 
personal de la Conselleria en matèria forestal.

L’elaboració d’un informe. Doncs, evidentment, però ací s’han de tindre en compte també les 
competències que té cadascú. És a dir, les competències que té la Conselleria, les 
competències que té la Diputació, les competències que té la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer i les competències que té l’Ajuntament, d’acord? Nosaltres tenim tota una sèrie de 
funcions ―s’ha acabat el temps?, tinc després un...? Un minut més―. Doncs simplement 
que tinguem en compte això, que el Pla Local va a actualitzar-se i, evidentment, totes estes 
coses. Aquelles zones més sensibles estaran incloses i...

Sr. Ferrándiz: Bé, sí que m’hauria agradat que haguera tingut temps de poder-me fer 
l’esmena que comentava; però bé, no passa res, en la.. Clar, si la poguera dir..., la resta de 
companys també la deuen estar esperant.

Sr. Alcalde: Trenta segons per a llegir només l’esmena.

Sr. Silvestre: Disculpeu. Clar, no havia caigut jo... Clar, si no faig l’esmena, no la podeu 
votar. Disculpeu.

Tan sols diferiríem en el primer punt, d’acord? En els altres tres, totalment d’acord. I el 
primer punt, el que diríem és «L’Ajuntament d’Alcoi es compromet a la creació d’una brigada 
de manteniment i neteja forestal municipal i mantenir-la, acollint-se a les línies de 
finançament per a la contractació, i amb el compromís d’estudiar alternatives quan aquestes 
no estiguen disponibles.»

Sr. Ferrándiz: Gràcies, senyor alcalde. A vore, per anar per ordre.

A David, el senyor de Vox, li comentaria que, clar, jo entenc que com ells tenen el costum 
d’inventar-se les dades, de no contrastar-les o de dir les coses que a ells els abellix, sense 
que siguen de veres... Pensen que la resta fem el mateix, però no. Perquè si vosté entra al 
Pla Estratègic de la Ciutat, i va a l’apartat dels incendis forestals, podrà comprovar com allí 
posa que el terme municipal d’Alcoi té una freqüència de 50 incendis anuals, 12 conats i 38 
incendis. Ho pot contrastar perquè en Podem no tenim el costum que tenen vostés 
d’inventar-se les dades per a benefici propi.

Després, per res del món pretenem posar-nos cap medalla amb aquesta proposta. El que 
pretenem és, davant un escenari on trobem cada volta més complicat poder extingir els 
incendis quan es produïxen, doncs tindre la capacitat de fer una prevenció més activa i més 
efectiva, sobretot, com comenta en l’exposició de motius, ara que cada volta, per la situació 
de les zones rurals, la interfície urbano-forestal cada vegada és més pròxima, amb els riscos 
que això suposa, ja no sols per als paratges naturals, sinó també per a les persones.
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Després, comentava Compromís poder accedir a aquesta subvenció, a aquesta línia de 
finançament que ha obert la Generalitat; però és una línia que només està oferida per a uns 
269 ajuntaments, que són els que podran optar a aquesta, entre els quals, desgraciadament, 
no ens trobem nosaltres. Tant de bo que sí, i que hi poguérem optar també.

I bé, després, és de veres que s’estan fent tasques de manteniment. És evident. També som 
coneixedors, evidentment, que hi ha una brigada de Diputació que es dedica a fer estes 
coses; però no al terme municipal únicament. Que ja abasteix un àmbit molt més extens, i 
amb uns recursos i un personal prou escàs, que ells mateixos transmeten que, la veritat que 
els agradaria poder fer molt més del que fan, perquè saben que el que es fa fins ara és 
insuficient i que es necessita més. Però també entenem la seua limitació. Aleshores, 
pensem que, com s’ha fet des d’altres municipis, si des d’ací podem tindre aquesta brigada 
de suport a la resta de brigades d’altres àmbits que ja actuen, doncs serem capaços, com 
comentava Rosa, d’apagar els incendis a l’hivern, ja que ara estos incendis han canviat i són 
pràcticament impossibles d’extingir una vegada s’han produït. A més, crec que ho ha 
comentat Rosa abans, el fet de no invertir en prevenció perquè... per dir que són molts 
recursos, us assegure que és molt millor invertir en prevenció que en l’extinció, que suposa 
molts més milions d’euros, de segur.

Per tant, per no fer-ho més llarg. Com sabeu, la nostra idea és que aquesta brigada tinga 
caràcter permanent, i que tinga continuïtat. Però si ara mateix, com que també entenem que 
la situació dels ajuntaments és complicada per la llei de la despesa, etc., que esperem 
també que estos escenaris, doncs prompte puguen canviar gràcies al nou govern 
d’Espanya. Doncs bé, com que entenem també eixa realitat dels ajuntaments, podríem 
acceptar la seua esmena, sempre que estiga este compromís de quan no hi haja ajudes 
estudiar alguna alternativa per poder mantindre-la, abans de llevar-la.

I, bé, doncs si algun company té encara algun dubte, intentaré tractar tots els temes que 
havíem parlat en les seues intervencions, I, bé, vull agrair la possibilitat de poder aprovar 
esta moció que pense que és molt necessària i que és molt positiva per a la ciutat i per a tots 
nosaltres. I sí, estaríem disposats a acceptar l’esmena.

Sr. Abad: De todas maneras, repasaremos otra vez la información que nos has dicho, pero 
yo creo que no hay 50 incendios forestales todos los años en Alcoy, pero en fin...

Por lo tanto, después de la intervención del señor Silvestre, y la última intervención dels 
señor Aarón, nosotros apoyaremos la moción. Muchas gracias.

Sr. González: Gràcies. Nosaltres ens creiem les dades de la web. Estem d’acord amb 
l’esmena, estem d’acord amb la intenció inicial, d’acord amb el fet que s’actualitzen els plans 
existents per a millorar-los i que, en la mesura del possible, com déiem, que es busque 
finançament i formes de contractació. Amb tot açò, donem suport a la moció. Gràcies.

Sra. Rosa García: Sí, para nosotros lo más importante era ver si la propuesta, que nos 
parece interesantísima desde el principio, era viable económicamente. Parece que así será, 
porque se ha comprometido el regidor para que, si no se obtienen las ayudas o no llegan las 
ayudas, que sería lo más normal, es lo que ha pasado siempre con la señora Cebrián, 
veremos a ver ahora con la señora Mollà si llega alguna ayuda. Pues si es así, obviamente 
vamos a estar a favor.
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Sra. Guillem: Bé, nosaltres, veiem que no hi ha ajudes. Vull dir, que no entrem dins d’este 
primer Pla d’Ajudes. Tenint en compte les nostres competències i l’esmena presentada, 
anem a votar a favor. Tot i això, sí que demanaríem, perquè seria meravellós que 
l’Ajuntament fes força per tal que en les properes ajudes sí que poguérem anar beneficiant-
nos-en, per si de cas. Vull dir, jo… són municipis massa menuts, nosaltres som massa 
grans. Bé, doncs, mala sort. Gràcies.

Sr. Cantó: Gràcies. Suposem que demanar ajudes és una pràctica habitual, sense 
necessitat de debatre-ho en una moció. Vull dir, que sempre que isca alguna ajuda que 
beneficia Alcoi, la demanaríem sense necessitat d’este tràmit. I encara que nosaltres del 
govern d’Espanya tan sols esperem que la destrossa no siga molt gran, votarem a favor 
d’esta moció. Gràcies.

Sr. Silvestre: D’acord, ràpidament. En primer lloc, vull agrair a Podem que ens hagen 
acceptat l’esmena. Evidentment, abans se m’havia oblidat, clar, aquesta unitat de neteja que 
faria tasques forestals, de neteja forestal, però també de manteniment de pistes, etc., perquè 
al final, va tot lligat. Per això, sens dubte.

I tan sols vull dir això. Nosaltres en el 2020 ens toca la revisió del que seria el Pla d’Incendis 
Local, i allí es miraran totes les zones, es farà una revisió del pla actual, es farà un mapa de 
risc. A més a més, la Conselleria acaba de publicar el mapa de vegetació que serà 
determinant amb l’avaluació de risc i, per tant, millorar molt el Pla Local de Prevenció 
d’Incendis.

I, per acabar, tan sols demanar a tots els grups, perquè tots formen part de les Corts 
Valencianes, doncs això, instar també que allí es faça ressò de la necessitat de tindre 
recursos per a la prevenció, i que aquestes subvencions no paren mai, i que les destine bé 
Diputació bé Conselleria, d’acord?

Sr. Ferrándiz: Bé, simplement vull agrair el suport a la moció. Que, com he comentat abans, 
és una cosa que és completament transversal i totalment necessària. A més, és una 
reivindicació de molts col·lectius implicats en estes qüestions. I bé, simplement, com he dit, 
reitere l’agraïment i celebre que la proposta puga tirar endavant.

El Ple de la Corporació, per unanimitat, amb els vots a favor dels regidors dels grups 
municipals SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), 
CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) i VOX (1), aprova la moció 
presentada pel Grup Municipal Podem, que incorpora l’esmena presentada pel Grup 
Municipal Socialista, amb els termes següents:

«Els nous escenaris d'Emergència Climàtica, entre d’altres coses, com la reducció dels 
camps de cultiu i del pasturatge, el cessament de les activitats tradicionals de la muntanya i, 
en definitiva, l'abandó de la massa forestal estan portant a escenaris d'incendis forestals 
cada vegada més virulents i incontrolables, que són molt difícils d'extingir i que generen 
conseqüències catastròfiques.
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El terme municipal d'Alcoi compta amb gran abundància d'espais d'un important valor 
ambiental i paisatgístic, dins d'una topografia muntanyenca. La cobertura forestal suposa el 
63,61% del nostre terme, dels quals un 15,17% són considerats terreny forestal estratègic. 
Entre ells, podem destacar el Parc Natural del Carrascal de la Font Roja i la Serra de 
Mariola.

A més el nostre municipi té una freqüència de 50 incendis forestals anuals, sent les zones 
de major risc les zones boscoses del Menejador, Els Plans, La Serreta i la Serra de Mariola.

L'abandó gradual de les nostres zones rurals i usos agrícoles, així com la desaparició de la 
ramaderia extensiva, han suposat un increment de la massa forestal i una proximitat de la 
interfície urbana a masses arbòries sense gestió i poc manteniment que suposen un seriós 
perill per a la població davant els nous escenaris d'increment de temperatures i incendis 
cada vegada més virulents.

La falta de prevenció suposa, al mateix temps, posar en risc els nostres paratges naturals, la 
biodiversitat i la riquesa, tant natural com econòmica que generen. És necessari que hi haja 
un manteniment permanent de bosc baix, franges de seguretat entre la zona boscosa i els 
habitatges, pistes forestals, cunetes, tallafocs, podes, control d'hidrants, manteniment de 
franges de seguretat en barrancs i neteja de parcel·les, entre altres mesures.

Per això proposem al ple de l’Ajuntament d’Alcoi els següents acords:

 L’Ajuntament d’Alcoi es compromet a la creació d’una brigada de manteniment i 
neteja forestal municipal i mantenir-la, acollint-se a les línies de finançament per a la 
contractació, i amb el compromís d’estudiar alternatives quan aquestes no estiguen 
disponibles.

 Que es reserve un percentatge per a persones desocupades i que es prioritze a 
aquelles persones desocupades amb formació sobre aquest tema (tècnics i 
enginyers forestals).

 Que el treball de la Brigada de neteja permanent estiga en tot moment coordinada i 
supervisada per tècnics professionals.

 L'elaboració d’un informe per a la detecció de riscos en el qual es puguen reflectir les 
zones que precisen una actuació més urgent.»

30. 2785/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREC PER A MILLORAR LA INFORMACIÓ A LA CIUTADANIA DAVANT EMERGÈNCIES

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

«En el plenari extraordinari de la setmana passada tant a través de l'informe realitzat pels 
tècnics de l'Ajuntament com en la intervenció del regidor d'obres i serveis, Jordi Martínez, es 
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va apel·lar a la gran probabilitat que ocórrega un nou problema en l'abastiment de l'aigua 
potable després d'un període de pluja intensa i continua. Per això demanem:

Davant d'aquesta situació, preguem:

 Que s'implemente una campanya informativa a tota la ciutadania per a evitar la 
confusió i incertesa que es va generar al voltant d'aquest succés durant la borrasca 
Gloria.

 Que s'estudie les vies possibles per avisar a la ciutadania de qualsevol emergència 
amb la celeritat més gran possible i arribant al màxim volum de població.»

Sr. Jordi Martínez: En este prec, el primer punt no l’entenc massa bé, perquè parla vosté 
de fer una campanya informativa parlant de l’últim de la borrasca, quan jo crec que ara ja no 
té una utilitat. 

I, després, en la segona, sí que acceptaríem la segona part del prec. De tota manera, 
m’agradaria parlar de la casuística, perquè jo crec que no pot haver-hi un protocol 
protocol·litzat totalment en el tema de la comunicació; perquè ens podem trobar en distintes 
casuístiques d’emergències. Pot haver-hi una emergència, com la que hem tingut ara; i en 
algun altre tipus que ens aconselle informar la gent d’una altra manera. Jo crec que el que sí 
que s’han d’estudiar són vies per a poder comunicar-se. I, per tant, la segona part del prec 
sí, la primera no li l’acceptaria perquè considere que està superada.

Sra. Obiol: Nosaltres proposàvem aquest prec, primerament, perquè sí que enteníem el 
debat que va haver-hi la setmana passada, que tenien intenció des del Govern de millorar 
aquestes vies d’informació; però sabíem, com bé han fet des de Podem, que és necessari 
que això s’acorde de manera fefaent en el Saló de Plenaris. 

Quan parlàvem de la incertesa que es va generar amb la borrasca Glòria, jo, del debat vaig 
entendre que el que va passar al dipòsit de Barxell era una cosa que havia passat moltes 
altres vegades, i que segurament podria tornar a passar. Una de les fonts d’incertesa va ser 
no saber els carrers als quals s’adreçaven aquestes mesures. Quin era l'Eixample Alt, per 
exemple. 

Pensem que, tot i acceptar, per descomptat, que les causes d’emergència poder ser moltes i 
diverses, i que són qüestions complexes i, a vegades, molt urgents, podem intentar 
avantposar-nos a aquestes qüestions i intentar fer un mínim protocol perquè la gent sàpiga 
que un problema pot ser recurrent i que puguen tindre la informació prèvia necessària per a 
saber quins són els afectats, almenys.

Sr. Jordi Martínez: Li ho torne a dir, entenga que no..., en l’exemple que m’acaba de donar 
ara, quins són els afectats? Quan? Com? Jo crec que cada casuística de cada emergència... 
Nosaltres hem tingut fa dos anys una casuística que, en el mateix moment en què estàvem 
atenent un tipus d’emergències, se’ns va comunicar que teníem un terratrèmol a Alcoi. 

Clar, jo crec que depenent de la situació que es presente, hem de respondre d’una manera o 
d’una altra. Per tant, sí que intentar vies per arribar a la màxima gent possible, però tampoc 
no protocol·litzar res. Jo crec que el que hem de tindre és això, poder arribar al màxim de 
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gent possible i estudiar eixes vies. Després, protocol·litzar amb antelació o no... Jo 
m’imagine que els mateixos tècnics són els que millor ens poden aconsellar en això. Vull dir, 
quan va a produir-se una nevada o un fort episodi de pluges, prenguem estes decisions i 
comuniquem aquestes. Jo crec que, a partir d’ací, crec que s’haurà d’anar actuant.

31. 2791/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREC PER A APLICAR MESURES DE CONCILIACIÓ A LA PLANTILLA DE 
L’AJUNTAMENT D’ALCOI 

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

«El passat mes de març la Generalitat Valenciana va aprovar una nova regulació de les 
condicions de treball per al seu personal funcionari (Decret 42/2019 de 22 de març). Entre 
altres coses s’aprovà la possibilitat de reduir-se la jornada una hora diària per atendre 
necessitat de cura sense que això suposara una reducció de sou (art.7). Altres 
administracions públiques han fet seua aquesta normativa. De fet, hi ha ajuntaments 
valencians com ara Catarroja, Burjassot  o Massamagrell governats per Compromís, en el 
primer cas, i pel PSPV-PSOE en la resta que han traslladat esta mesura a les seues 
treballadores i treballadors. 

En el passat plenari vam poder escoltar com es relatava, i és cert, el compromís dels 
treballadors i treballadores d’aquest ajuntament amb la gestió de les conseqüències 
d’aquest temporal. Seria bo que aquest compromís també prenguera cos des de la 
corporació municipal cap als treballadors i treballadores. 

Davant d’aquesta situació, preguem: 

 Que s’aplique aquesta mesura de conciliació entre la plantilla de l’Ajuntament 
d’Alcoi.»

Sr. Belda: Gràcies, senyor alcalde. Bé doncs, no anem a acceptar aquest prec perquè, com 
és costum per part d’aquest govern, el que intentem és complir la llei. I en este cas nosaltres 
tenim un informe jurídic que el que diu..., un informe jurídic, a més, que emet el Consell 
Consultiu, Jurídico-Consultiu del Ministeri, en el qual deixa molt clar que aquesta actuació no 
es pot fer en les entitats locals. Per tant, nosaltres anem a dir que no a aquest prec. També 
tenim clar que, evidentment, nosaltres apostem per la conciliació, per la plena conciliació 
dels treballadors i treballadores d’este Ajuntament; però, comprovat, que jo ací tinc un full on 
hi ha totes aquestes mesures que són permisos i llicències que qualsevol funcionari d’aquest 
Ajuntament pot demanar-se per a conciliar la seua vida laboral amb la vida personal. 
Atenent que encara enguany també hem aprovat un horari, un calendari-horari en el qual hi 
ha una flexibilitat molt gran per part dels treballadors per a poder flexibilitzar qualsevol dia 
amb qualsevol circumstància que tinguen. Tenint en compte totes aquestes circumstàncies, 
nosaltres pensem que al 100% està garantida la conciliació en els funcionaris de 
l’Ajuntament, està al 100% garantida.
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Sra. Obiol: Bé, nosaltres hem consultat també normativa i sabem que davant dels dubtes 
que podia haver-hi en els diferents ajuntaments sobre si es podia adoptar o no aquesta 
reducció d’horaris, que ja han fet altres ajuntaments, que també han fet altres 
administracions, com les universitats. En aquell moment el director general d’Administració 
Local, Antoni Such, hi va donar llum verda, li puc facilitar l’informe, va donar llum verda a 
l’aplicació d’aquesta mesura en les entitats locals. 

Per a nosaltres, per a Guanyar, no aprovar aquesta mesura suposa, d'entrada, entrar en 
contradicció amb la voluntat que heu manifestat precisament amb dur endavant aquest pla 
d’igualtat entre dones i homes. Perquè, com deia al començament, l’assumpció de cura per 
part de les dones, majoritàriament, és una de les fonts principals de desigualtat.

En segon lloc, assumir també que l’agraïment que mostràreu, que mostràrem tota la 
Corporació Municipal la setmana passada a la feina dels treballadors i treballadores no pot 
ser més que un discurs, simplement. Que és només superficial, de cara a la galeria. Perquè, 
quan s’han d’aprovar mesures reals, no ho procureu. 

Hem de saber que s’han guanyat també judicis a l’Ajuntament de Benidorm i a l’Ajuntament 
de Xàbia amb aquestes mesures. Treballadors que demanaven aquesta mesura en el seu 
propi ajuntament i que han guanyat els treballadors. Potser, d’ací a no res, ens trobem amb 
aquestes sentències a l’Ajuntament i, per tant, suposarà un cost econòmic també per a 
l’Ajuntament.

I pensem també, i acabe, que no per acceptar aquest prec es promociona la desigualtat 
entre els treballadors públics d’Alcoi, de l’Ajuntament d’Alcoi, respecte d’altres entitats, com 
hem dit, la universitat, i també altres ajuntaments que sí que la tenen.

Sr. Belda: Bé, doncs, un clar exemple de la demagògia ben utilitzada és el que acaba de fer 
la senyora Obiol.

Mire, si ens posem a comparar amb institucions o amb administracions que estan aplicant 
normes, n’hi ha moltíssimes. Jo podria comparar-li l’Ajuntament d’Alcoi amb moltíssims 
ajuntaments que no tenen d’aplicació les 35 hores setmanals, quan aquest ajuntament, des 
de l’any passat, ja fa un any i mig, ho té aplicat amb els seus funcionaris. Això és un 
exemple molt clar de la voluntat que la conciliació siga plena.

Parlar de desigualtat quan estem parlant d’un permís que és per a aquells que tenen xiquets 
menors de dotze anys, que jo sàpiga és un permís que podem pillar-nos homes i dones. 
Amb la qual cosa, ací la desigualtat no hi cap per a res. Perquè és un permís que, 
evidentment, el podrien utilitzar els dos.

I, com he dit, açò és molt clar, quan hi haja una llei que marque que nosaltres hem d’aplicar 
aquesta conciliació, l’Ajuntament d’Alcoi serà el primer. Mira, el dia 20-21 crec que va ser, al 
Congrés es va aprovar la pujada del salari dels funcionaris, el dia 20-21, crec que va ser; el 
31, els funcionaris d’aquest Ajuntament van tindre efectiva aquesta pujada de salari. Perquè 
el compromís, evidentment, per part de l’Ajuntament amb els funcionaris és màxim.

Intentar dir que no aprovar aquesta mesura de conciliació és no donar suport al treball que 
estan fent els funcionaris, això, per a mi, és demagògia.
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32. 2794/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREC PER A AMPLIAR L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DEL CENTRE

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

«En el plenari extraordinari de la setmana passada vam confirmar l'execució de la 
"Estrategia de reactivación socioeconómica para el centro histórico de Alcoy" (octubre de 
2017). L'àmbit d'actuació d'aquest pla, no obstant això, no inclou les zones on hem patit 
enfonsaments d'edificis.

Davant d'aquesta situació, preguem:

 Que s'estudie la manera d'ampliar les mesures incloses en aquest pla a una zona 
més àmplia del centre de la nostra ciutat per a evitar nous problemes en l'estructura 
urbanística.»

Sra. Moltó: A vore, jo crec que no hi ha cap mesura que incloga el Pla del qual vosté està 
parlant! Que no siga aplicable o, millor dit, que no estiga aplicant-se en la resta del centre de 
la ciutat...! Per exemple, quan parlem de transformar en zona per a vianants, vosté creu que 
jo puc cenyir-me a un determinat àmbit o hauré de tindre en compte tot l’àmbit del centre 
històric de la ciutat? Per exemple, quan parlem de rehabilitacions, que jo crec que en el cas 
que vosté exposa, és el que més ens pot afectar. Quan parlem de rehabilitacions i s’han 
donat ajudes de rehabilitació, com l'àrea de regeneració urbana, vosté creu que se cenyia a 
l’àmbit de l’estratègia socioeconòmica? O que els criteris podrien ser uns altres? Per 
exemple, en rehabilitacions vam estar parlant de 111 rehabilitacions, d’una inversió d’1,8 
milions d’euros en el nucli antic. O bé, quan parlem d’ajudes a les façanes, vosté creu que jo 
em limite al carrer Sant Francesc o voltants o que em limite a tot l’àmbit? 

Vull dir..., vull dir..., igual que en ajudes al comerç està clar que prioritzem, en este cas, sí 
que prioritzem una zona. Per què prioritzem una zona? Perquè si vosté veu l’estratègia, el 
que pretén al final és que servisca una zona de pol d’atracció d’altres zones. I en este cas 
estem parlant d’una qüestió econòmica. Prioritzem una zona, però no excloem les altres. 

Vull dir, que no li accepte el prec perquè és que ja està fent-se, ja està fent-se.

Sr. González: Gràcies. A veure, el que parlàvem..., no parlàvem tant de... no neguem que 
estiga actuant-se en la zona fora de l’àmbit del Pla estratègic, el que diem és que l’estratègia 
té com a àmbit d’actuació només eixa zona. I, de fet, el mateix Pla ja diu que «la estrategia 
que aquí se plantea debe considerarse como una contribución humilde, muy limitada en sus 
efectos para la recuperación definitiva del Centro Histórico». Entenem que quan s’apliquen 
aquestes mesures, sí que s’apliquen..., no es limita només a eixe àmbit d’actuació; però 
entenem que si l’estratègia només té en compte això, al final el que passa és... el que ha 
passat ara, que els carrers que hi ha on han caigut cases no estaven dins d’eixe àmbit, i 
podem pensar que..., no és que no s’hi haja actuat, sinó que en l’estratègia de reactivació 
socioeconòmica no s’han tingut en compte eixos carrers, eixes zones. Perquè, al final, això, 
vull dir..., per molt que després s’actue en tot el que ha dit vosté, i que no es limite a eixes 
zones, sí que..., al final, en l’econòmic, en les ajudes als comerços, potser sí que es prioritza 
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una zona. Però, simplement és això, que semblava lògic buscar la forma que eixe Pla 
s’ampliara a tot el Centre Històric. Gràcies.

Sra. Moltó: Jo crec que vosté no entén l’estratègia. A vore, l’estratègia, com vosté diu, 
delimita un àmbit prioritari; però no exclou la resta d’àmbits. Aleshores, depén de les 
mesures de què estiguem parlant. Per què prioritza un àmbit? Per exemple, nosaltres, quan 
donem unes ajudes al comerç, per què prioritzem un àmbit? Prioritzem perquè, com diu 
l’estratègia, considera que s’ha de potenciar eixe àmbit que encara té un potencial important, 
perquè servisca de pol d’atracció d’altres àmbits; però això no impedeix que les mesures 
que estiguen aplicant-se, s’apliquen a tot l’àmbit i que l’estratègia també això ho veja.

33. 2797/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREGUNTES SOBRE EL PROJECTE CONSTRUINT MEMÒRIA

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

«El projecte “Construint Memòria”, que va començar la legislatura passada per part de la 
Generalitat Valenciana, vol homenatjar les 627 víctimes valencianes que estigueren als 
camps de concentració nazis durant la II Guerra Mundial.

En aquest sentit volem conèixer:

 Alcoi ha rebut les seues rajoles de la memòria?

 Si és així, on té previst el govern d’Alcoi ubicar aquestes rajoles? Amb quin 
calendari?»

Sr. Llopis: Sí que les hem rebudes. En falten dos, que les hem sol·licitades. Entre tota la 
quantia que van enviar, en van enviar 20 i en falten 2. Tenim comptabilitzat que eren 22 
persones. Les hem demanades i el que estàvem esperant és tindre-les per a col·locar-les. 
Havíem pensat que el lloc més idoni era, ja que tenim el Jardí de la Pau, en l’entrada a 
Cervantes, abans del Refugi. Podríem col·locar-les allí, perquè la gent puga observar-les i 
puga visitar-les. O en terra o vore de quina forma les col·locaríem. Això sí que no ho hem 
valorat ni hem pensat encara com fer-ho.

34. 2799/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREGUNTES SOBRE ELS EDIFICIS CAIGUTS

Llig les preguntes la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.

«Els informes proporcionats sobre la gestió de la borrasca Gloria ens van fer plantejar-nos 
alguns dubtes que no van res resolts en el plenari extraordinari del dia 31 de gener de 2020.
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Un si que ha sigut resolt ara per la Sra. Zamorano en una de les preguntes que ha fet el 
Grup Municipal Patit Popular, per tant, no plantejaré.

En aquest sentit volem conéixer:

 En primer lloc volem saber amb quina valoració (hi ha 4 opcions) passen la ITE dels 
edificis ensorrats. Si se'ls demana o no accions per revertir possibles avaluacions 
negatives, i si és així en quin termini i com les escometen.

 En segon lloc, hem pogut llegir que hi ha una denúncia d'octubre de 2018 per unes 
obres a l'edifici ubicat al carrer Sant Agustí 6 que es paralitzen i finalment s'arxiva. 
Però, ens agradaria saber si el dany ja s'havia produït, si éreu conscients si s’havia 
produït o no i si, per tant, es va fer alguna comprovació al respecte per a saber-ho?

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies. Respecte de la primera pregunta: bé, en el tema que hi 
ha quatre opcions, no sé jo si és així. Nosaltres el què hem fet és fer una llista de les cases.

 Al carrer Major, 36. Tenia una ITE favorable de setembre de 2004, subjecta a 
xicotetes reparacions. Es va tramitar l’expedient per ordre d'execució en 2005, 
justificant-se la realització dels treballs. 

 Al carrer de la Casa Blanca, 28. Una ITE desfavorable de febrer de 2009 subjecta 
també a reparacions, i es va tramitar expedient d’ordre d’execució en 2011, 
justificant-se la realització d’alguns treballs.

 Sant Agustí, 8. ITE desfavorable de juliol de 2007. Subjecta a reparacions. Es va 
tramitar expedient d’ordre d’execució en 2007, justificant-se la realització d’alguns 
treballs.

 Sant Agustí, 10. ITE favorable de maig de 2008. Subjecta a xicotetes reparacions, i 
es va tramitar l’expedient d’ordre d’execució en 2007... En 2008, justificant-se la 
realització dels treballs.

 Sant Mateu, 86. Una ITE desfavorable al juliol de 2008. Subjecta a reparacions. Es 
va tramitar un expedient d’ordre d’execució, justificant-se la realització d’eixos 
treballs.

Per tant, n’hi havia unes de desfavorables i unes altres no, amb referència a la reparació.

Sr. Alcalde: Punt següent.

Sr. Jordi Martínez: Perdó, no, no. És que has fet les tres. La segona em remet al que ha dit 
la meua companya. I, sobre la tercera, sí que hi ha una denúncia d’octubre de 2018. A la 
vista dels informes tècnics, la paralització va ser per motius de caràcter urbanístic, i els 
danys denunciats eren de caràcter particular. I en eixe sentit es va contestar donant 
audiència als interessats, els quals no van formular després cap al·legació ni van interposar 
cap recurs després del decret d’arxiu de l’expedient.

Sra. Obiol: Però no sabem si.... això és el que jo tenia....

Sr. Jordi Martínez: Era de caràcter urbanístic.
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La Sra. Zamorano se ausenta de la sesión antes de seguir con el siguiente punto del orden 
del día.

35. 2629/2020 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
MOCIÓN SOBRE EL "DÍA EUROPEO DE LA MEMORIA DEL HOLOCAUSTO" Y EL "DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MEMORIA DEL HOLOCAUSTO Y DE LA PREVENCIÓN DE 
LOS CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD"

El Grupo Municipal Vox presenta la siguiente moción:

«El 27 de enero es la fecha elegida por el Parlamento Europeo y por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas para instaurar el “Día Europeo de la Memoria del Holocausto” y el 
“Día Internacional de la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la 
Humanidad”.

Esta fecha coincide con la liberación, en 1945, del campo de exterminio de Auschwitz-
Birkenau (Polonia), donde fueron asesinados cientos de miles de personas de todas las 
condiciones, clases y nacionalidades; especialmente judíos, polacos y húngaros; polacos 
católicos, gitanos, disidentes políticos y homosexuales.

En este sentido queremos unirnos al recuerdo de las víctimas y a los actos de condena de 
uno de los sucesos más oscuros y terribles de la historia de Europa: la aniquilación 
sistemática y premeditada por parte del Estado nacional socialista de millones de personas 
que fueron perseguidas por motivos de raza (judíos), origen étnico (gitanos), religión 
(católicos), categoría social, convicciones políticas u orientación sexual (homosexuales). 

Es por ello que REITERAMOS:

1º. El derecho de toda persona a practicar sus creencias religiosas.

2º. El derecho de toda persona a manifestar sus ideas políticas y a ser respetado con 
independencia de su origen étnico o cultural, o su orientación sexual. 

3º. Rechazamos cualquier afirmación o manifestación orientada a negar o minimizar total o 
parcialmente los sufrimientos y persecuciones acaecidos en ese periodo histórico. 

Por todo ello PROPONEMOS al Ayuntamiento Pleno de Alcoy la aprobación de la siguiente 
moción:

1. El Ayuntamiento Pleno de Alcoy, con motivo del día 27 de Enero “Día Europeo de la 
Memoria del Holocausto” y el “Día Internacional de la Memoria del Holocausto y Prevención 
de los Crímenes contra la Humanidad” quiere recordar a todas las personas que sufrieron 
persecución en campos de concentración y exterminio nazis; en especial a la comunidad 
judía, a los católicos, disidentes políticos, personas de etnia gitana y homosexuales objeto 
de persecución y muerte.
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2. Asimismo, que en el pleno de este Ayuntamiento de Alcoy, quiere expresar su 
reconocimiento y recuerdo para todos aquellos que supieron ver la barbarie y con sus 
limitados medios lucharon por proteger a los judíos perseguidos o por su liberación, aun 
asumiendo enormes riesgos personales, como son los españoles declarados Justos entre 
las Naciones en el museo Yad Vashem de Jerusalén por contribuir a salvar la vida de judíos 
perseguidos por los nazis: Ángel Sanz-Briz, José Ruiz Santaella y su esposa, Carmen 
Schrader; Eduardo Propper de Callejón; Concepción Faya Blasquez; Martín Aguirre y Otegui 
y Sebastián de Romero Radigales, a los que dedicamos especial mención por ser ejemplo 
de generosidad, humanidad y respeto a la dignidad de la persona.» 

El Sr. Abad, concejal del Grupo Municipal Vox, lee los puntos de acuerdo.

El Grupo Municipal Guanyar Alcoi presenta la siguiente enmienda.

«Proposem modificar el punt primer de la moció perquè quede de la següent manera:

1. El Ayuntamiento Pleno de Alcoy, con motivo del día 27 de Enero “Día Europeo de la 
Memoria del Holocausto” y el “Día Internacional de la Memoria del Holocausto y Prevención 
de los Crímenes contra la Humanidad” quiere recordar a todas las personas que sufrieron 
persecución en campos de concentración y exterminio nazis; en especial a la comunidad 
judía, a los católicos, disidentes políticos, comunistas y republicanos españoles, 
personas de etnia gitana y homosexuales objeto de persecución y muerte por cualquier 
tipo de diversidad, origen, pensamiento, ideología o creencia.»

Sr. González: Que aprovem o no està moció no canviarà res a Alcoi. No millorarà o 
empitjorarà la vida de les alcoianes. I no ho farà perquè l'objectiu d'esta moció que presenta 
el grup municipal de Vox ací, i en la resta d'ajuntaments on té representació, no és recordar 
les víctimes de l'holocaust i defendre la llibertat de pensament. L'objectiu d'esta moció és 
rentar-se la cara davant del ridícul que van fer a l'Ajuntament de València en rebutjar una 
moció de condemna de l'holocaust i de les víctimes dels camps de concentració nazis.

Ho feien perquè, segons Vox, la moció "diluía el significado propio del Holocausto judío, 
basado únicamente en el antisemitismo". I la rebutjaven perquè en el text de la moció es 
parlava de LGTBIfòbia i islamofòbia com a motius de discriminació. Deien literalment que la 
moció estava "supeditada a los lobbies LGTBI e islámicos" i reiteraven que allò d'incloure 
"contenido ideológico referente al colectivo LGTBI o al islam en la declaración" restava "el 
valor y significado del Holocausto". Finalment, argumentaven que no havien donat suport a 
la moció "ya que estaríamos faltando al respeto al pueblo judío." No són declaracions a viva 
veu en un plenari ni en una tertúlia, açò està extret del comunicat posterior al rebuig de la 
moció.

Òbviament, no cal explicar massa que allò què diuen no és veritat. El mateix web del camp 
de concentració d'Auschwitz diu que "En su búsqueda de la ‘perfección de la raza aria’, a la 
Alemania nazi no le tembló el pulso a la hora de perseguir y castigar la homosexualidad 
durante el Tercer Reich."
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Allí s'explica també com des de maig de 1933 van començar tota una sèrie d'accions contra 
l'homosexualitat a l'Alemanya nazi. Com es van cremar en una foguera tots els llibres i 
imatges de l'institut per a la Ciència Sexual de Berlín; com es van tancar bars i revistes; com 
es va forçar els homosexuals a la clandestinitat; com es van crear "llistes roses"; com es va 
modificar la legalitat per poder perseguir l'homosexualitat i poder així empresonar sense 
judici els homosexuals. I conta com, finalment, a l’abril de 1938, la Gestapo va anunciar que 
els condemnats per homosexualitat podrien ser deportats a camps de concentració. Entre 
1933 i 1945 es van detenir 100.000 sospitosos d'homosexualitat. La meitat condemnats i 
empresonats. Milers, internats en camps de concentració on se'ls marcava amb un triangle 
rosa.

Si açò no és LGTBIfòbia, jo no sé què és ni quins són els criteris de Vox.

Nosaltres, és veritat que hem presentat una esmena amb la qual intentàvem compensar allò 
que semblava una espècie de joc de Vox en especificar jueus, gitanos, homosexuals, però 
no especificar res en parlar de conviccions polítiques. Hem volgut incloure-hi els comunistes 
i els republicans espanyols quan parla de dissidència política i un xicotet afegit on s'inclou la 
persecució per qualsevol classe de diversitat, origen, pensament, ideologia o creença.

I especificàvem això perquè sabem massa a Alcoi que les persones d'ací que tancaven allí 
en camps de concentració, no les tancaven precisament per ser de centre reformista. Les 
tancaven per oposar-se a règims dictatorials, intolerants, per defensar la república i els 
valors republicans d'igualtat, solidaritat i fraternitat.

Ara, potser, donant-li voltes, podríem dir que no hauríem d'haver entrat en el joc d’aquesta 
moció i intentar arreglar o millorar una moció que per molt que parle d'un tema seriós, és un 
joc que cal rebutjar de base. 

I no es juga amb açò. No es juga amb l'horror patit per tanta gent a causa de la intolerància 
d'uns pocs. No volem que el Saló de Plens de l'Ajuntament d'Alcoi es convertisca en un 
camp de joc on cada partit vinga a rentar la seua imatge.

I ho dic sempre: em sembla molt important que des de les institucions no només es 
prenguen accions per millorar la vida de la ciutadania, sinó que també amb la forma de 
comunicar o amb les seues posicions simbòliques, es contribuïsca a legitimar o deslegitimar 
certs valors.

Però amb açò, què estem fent? Presentant esta moció, què s'està fent? Estem enviant algun 
missatge positiu a la ciutadania? Que Alcoi rebutja els crims de l'holocaust? No, el que 
estem fent si aprovem esta moció és rentar la cara a aquells que són intolerants. Blanquejar 
l'extrema dreta que vol fer veure que són bons, que allò que diuen, doncs no ho diuen de 
veritat del tot.

I no hem vingut ací a açò.

No volem blanquejar els que volen derogar la llei de Memòria Històrica, ni blanquejar els que 
mentixen amb les dades d'immigració per suportar el seu discurs xenòfob que provoca odi. 
No volem blanquejar els que vénen ara volent recordar els perseguits per homosexuals, això 
sí, fugint ―Sr. Alcalde: Vaja acabant, vaja acabant. Sr. González: Una frase― del terme 
LGTBIfòbia, i pretenen censurar continguts educatius com les xarrades amb temàtica 

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


93 de 102

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13067227540632770001 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

LGTBI, on una de les coses que es pretén és previndre l'assetjament LGTBIfòbic contra 
eixos xiquets i xiquetes.

Simplement, espere que la resta de grups entenguen com nosaltres que aquesta moció 
significa molt més que el que diu el seu text. No es queden només amb el text i actuen en 
conseqüència. Gràcies.

Sr. Aarón: Moltes gràcies. Bé, la veritat és que Pablo ho ha explicat molt bé. La veritat és 
que els senyors de Vox tindran moltes coses, però són intel·ligents, i saben quines coses 
han de fer i on han de destinar els recursos.

Com bé ha dit Pablo, açò és una moció que està passant-se per tots els ajuntaments com a 
reacció a la tan desafortunada declaració i posicionament que van tindre a l’Ajuntament de 
València. I, com bé diu Pablo, les forces democràtiques no hem de permetre que aquest 
emblanquiment que ells pretenen fer, siga possible.

I no ho diu Aarón, vaig a llegir a continuació unes declaracions que, la veritat, a mi 
personalment em fan un poquet de fàstic, però les fan els líders del seu partit, senyor Abad.

 Secretari general de Vox, Ortega Smith, «los fusilamientos franquistas fueron con 
amor.», abril de 2018. 

 Ignacio Garriga, portavoz del Comité Ejecutivo Nacional de Vox. Cada 18 de juliol 
celebra el colp d’Estat franquista, en el qual diu ell que està molt vigent, i que en un 
dia com aquell, es van llençar els nostres avantpassats a defendre els nostres 
principis.

 Després, tenen vostés un cert Agustín Rosety Fernández de Castro com a cap de 
llista per Cadis, que va ser un dels que va firmar el manifest d’exaltació a Franco, on 
enaltien la seua figura militar; però no sols això, que també justificaven el colp d’Estat 
del 36.

 El número u de Vox per Benidorm es va presentar com a candidat a les Corts 
Valencianes pel partit neonazi Democracia Nacional.

 Però és que això no és tot. El seu secretari general, Ortega Smith, també escriu tuits 
autocitant-se a ell mateix, on diu, literalment «No podemos olvidar el pasado de la 
Falange, no podemos olvidarnos de aquellos momentos de elaboración de nuestra 
doctrina. Momentos en los que nuestros mejores José Antonio, Onésimo, Ramiro, 
Julio crearon la doctrina más joven y grande de Europa».

 Però això no és tot, és que el senyor Espinosa de los Monteros, que és el seu 
portaveu, diu «Que no condenamos ni la Guerra Civil ni el franquismo, porque eso es 
cosa para los historiadores».

 Però és que, a més, el seu diputat, Simón Joaquín Robles, diu «Que condenar el 
franquismo no tiene ningún sentido, porque somos sus herederos y la historia es la 
que es. Y condenar un período de la historia, es inadmisible».
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 Però és que, a més, també, Hermann Tertsch, que és un eurodiputat seu, va escriure 
un tuit davant la formació del nou Govern d’Espanya en què demanava a les forces 
armades un colp d’Estat per impedir que aquest Govern es formara.

 Però, no això només. És que el seu volgut Santiago Abascal, president del seu partit, 
va dir al setembre del 2019 «Que los que defendían la obra de Franco tenían cabida 
en Vox»

Per tant, nosaltres no anem a participar d'aquest emblanquiment que vostés volen fer de la 
seua ideologia. La diferència entre vostés i, per exemple, Mussolini, que recordem que es va 
autodenominar feixista, és que vosaltres no voleu que us ho diguen perquè sabeu les 
connotacions que té eixa paraula. Però és que la resta de forces democràtiques podem 
córrer el risc de, si deixem de mencionar eixa paraula, acabar de creure’s que ells, sent-ho, 
no són feixistes.

Sr. Marcos Martínez: Ciudadanos, como partido demócrata, no puede hacer otra cosa mas 
que condenar los crímenes del nazismo y solidarizarse con los familiares de las victimas. En 
este sentido, debemos destacar que en 2017 nuestro grupo parlamentario presentó una PNL 
Propuesta no de Ley para el reconocimiento de Francisco Boix, para su debate en la 
Comisión de Cultura, donde instábamos al Gobierno de la Nación a enviar a París una 
representación oficial para que asista al traslado, en París, de los restos de Francisco Boix. 
Y a reconocer de algún modo, en público homenaje, su figura y la de los republicanos 
españoles que se enfrentaron al terror nazi en el campo de Mauthausen.

Los españoles de Mauthausen fueron el grupo bien cohesionado. Hubo una red de apoyos 
también armada, que fue el único colectivo dentro del cual nunca se produjo ningún suicidio. 
Su excelente organización se refleja en una anécdota. Cuando el 7 de mayo de 1945 las 
tropas aliadas entraron en el campo fueron recibidos por una enorme pancarta de decía “Los 
españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras”. Aquellos hombres, a los que 
había intentado destruir, mantenían aún el espíritu necesario para reivindicar su patria y sus 
convicciones. 

Es cierto que había pocas posibilidades de formar una resistencia material en un lugar como 
un campo de concentración. Sin embargo, sí que era posible orquestar una resistencia 
moral.

Podríamos hablar del rosario de indignidades que se cometían cada día en los campos de 
exterminio, no acabaríamos nunca; pero hoy se puede recordar la lucha por la 
supervivencia, el valor, la generosidad y el coraje de aquellas personas que se empeñaron 
en conservar la esperanza.

Debemos recordar a todos, remarcamos esta palabra, aquellos que lucharon para defender 
la democracia y los derechos humanos contra la barbarie que representó el nazismo y el 
régimen totalitario que se impuso en Alemania. A todos.

Por ese motivo, y aunque votaremos a favor, queremos dejar constancia de que los 
paréntesis de la moción presentada por Vox, son excluyentes, y una provocación de Vox 
hacia los partidos de la izquierda, que les ha salido bien porque Guanyar ha picado el 
anzuelo y ha registrado una enmienda para meter también a los suyos. Algo que nos parece 
absurdo y que desvirtúa lo que debería haber sido una declaración institucional, como en el 
caso de Valencia, por ejemplo.
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Nosotros le hemos propuesto al concejal de Vox que quitara esos paréntesis para que la 
moción pudiera incluir a toda las personas perseguidas sin especificar la raza o etnia, la 
religión, la orientación sexual o la convicción política. Nuestra propuesta no ha sido 
aceptada, cosa que pone de manifiesto el sectarismo político de Vox. Muchas gracias.

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. Vora 10.000 espanyols passaren pels camps de 
concentració nazis. Les dades ens mostren que 5.185 van morir als diferents camps de 
concentració, majoritàriament a Mauthausen-Gusen entre 1940 i 1945. La majoria de les 
víctimes eren republicans que havien travessat la frontera francesa en els últims mesos de 
la Guerra Civil. També hi havia dones i xiquets procedents dels camps de refugiats del sud 
de França. Quan França cau sota el domini nazi, s’instaura el Règim de Pétain i aquests 
republicans són traslladats als camps de concentració.

Li recorde que la iniciativa dels trasllats als camps de concentració va vindre, va partir, del 
govern de Franco. El Ministre de Governació, el cunyat del dictador, Ramón Serrano Suñer, 
va acordar amb la cúpula nazi que tots els presoners de guerra espanyols foren reallotjats 
en els camps de treball i de concentració.

Els espanyols portaven el triangle roig com a presos polítics. I més tard incorporaren el 
triangle blau com a apàtrides. No se’ls reconeixia cap reconeixement, o siga, no tenien pàtria 
on caure. Hui, en memòria d’eixes persones, portem el triangle.

Foren abandonats, oblidats per Franco i tots els diplomàtics espanyols, uns vells llibres que 
van estar arraconats al Registre Civil Central en Madrid, carrer de l'Esquivadora. Hi 
apareixen noms, cognoms, llocs de naixement, dades de defunció, que permetien unir els 
crims de guerra, d’acord? Amb milers d’històries de persones espanyoles que van lluitar en 
defensa de la democràcia i que, al final, no van poder tindre una reparació moral ni 
econòmica perquè el govern de Franco ho va amagar.

Eixa informació reunida en deu volums s’havia de fer servir perquè els familiars de les 
víctimes pogueren reclamar compensacions, tant a Alemanya com a França; però van ser 
oblidats a propòsit per l’Estat franquista espanyol. El mateix Estat que vosté, amb la seua 
moció, vol blanquejar.

El 25 de juny de 1944, Sanz Briz, nomenat Just entre les nacions, envia una carta per a 
informar el govern franquista de les posicions antisemites dels camps d’extermini i informa 
de com se’ls assassina mitjançant gas. Actuacions en les quals Franco no hi va fer res. 
Blanquejar el govern de Hitler.

No acceptarem la intenció de la seua moció. No podem permetre que davant la vergonya, 
davant la mesquinesa dels seus fets en el passat Ple de l’Ajuntament de València, on 
membres del seu grup es negaren a votar una moció institucional per no reconéixer els 
crims realitzats amb les persones homosexuals. No estem disposats a blanquejar posicions 
negacionistes.

En la segona intervenció els faré una esmena, sí, una esmena in voce perquè pense, com 
bé han dit alguns membres d’esta corporació, hauria de ser una moció institucional en la 
qual tots marcàrem la defensa de les persones i la barbàrie de l’holocaust nazi.
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Sra. Payá: Sí, gracias. Bueno, pues coincidimos en el análisis que han hecho los grupos 
anteriores con que esta moción solo busca lavar la imagen aquí y en el resto de 
ayuntamientos de España. Corregir el error garrafal que ha cometido Vox en València. 

A ver, a nuestro parecer, no hay mejor homenaje y reconocimiento a las víctimas del 
nazismo, que no diferenciar en las víctimas. Y, a partir de aquí, hago una reflexión. Acaso 
hay que hacer categorías de víctimas. No fueron todas, las cientos y cientos de miles de 
víctimas, horriblemente asesinadas. A qué viene la mención especial a un determinado 
colectivo. Todas eran personas que fueron asesinadas. Horriblemente asesinadas. Por lo 
tanto, tampoco se trata de incluir a nadie más, porque es que al final vamos a hacer un 
listado ahí que… todas, esto lo digo por los señores, por la esmena de Guanyar. 

Nosotros insistimos en que debe ser un homenaje a todas las víctimas del nazismo. Insisto, 
estamos hablando de personas. De todas las personas sin matices. Por ello, nos gustaría 
que quitaran los matices, las menciones especiales que hacen, por ejemplo en el segundo 
párrafo del texto expositivo, especialmente judíos, polacos, húngaros, polacos católicos, 
gitanos, disidentes políticos y homosexuales. También, en la última frase del primer punto 
de acuerdo, la mención especial que hay también a la comunidad judía, a los católicos, a 
disidentes… Pensamos que esta moción debería de convertir-se en institucional, y para que 
recoja los horribles asesinatos de toda las personas, lo mejor sería eliminar estos matices. 

Y propongo ahora esta enmienda in voce, que propongo que se vote, y, a partir de ahí, 
pues, si nosotros… sale esta enmienda, votaremos a favor, y de la otra manera, nos 
abstendremos.

Sr. Martínez: Bé, moltes gràcies, senyor alcalde. Jo, sentint el debat..., no sé..., esperava 
una altra cosa molt distinta. Vostés es creuen que és un error el que va passar a València. 
No és un error, ells volien dir això. Algú els ha dit «No digueu això que és una realitat tan 
bèstia, que heu de fer-ne una altra», i nosaltres estem ací fent esmenes in voce, esmenes 
escrites, esmenes que ens deixen, «comunista y republicano», recorde-vos-en d’alguns 
socialistes i d’alguns anarquistes, que també van passar per allí. Jo, almenys, amb els 
socialistes, si poden incloure-ho... Però, de veritat, és que anem a fer esmenes? A açò? A 
este teatre? Algú va a fer una esmena? Jo no. En este grup..., en este grup i en el govern no 
estem disposats a fer ni esmenes ni això. Si només venint d’on ve i per què hi ve. Perquè 
tots sabem ací ja perquè ve, perquè... No és una clavada de pota, no, no, eren conscients 
d’això. I ho deien clarament. «I nosaltres ací anem a intentar fer una Declaració 
Institucional...». Què estem dient de declaracions institucionals? Nosaltres ni anem a fer 
declaracions institucionals, ni anem a votar en contra d’esta moció. No va així. Perquè açò 
no és el text de la moció que probablement en alguns casos hi puguem estar tots d’acord. 
És com..., de qui i d’on ve. Que això també s’ha de valorar. Quan un fa una moció, no és el 
text de la moció i la bonhomia de les persones que puguem ací..., sinó d’on ve i quina 
història té esta moció.

Per tant, nosaltres no anem a secundar-la. Entre altres coses perquè ve d’un grup que no 
condemna els règims totalitaris. Ho ha dit Aarón. S’ha parlat també per part de Màrius... 
Recorda una història que jo crec que tots sabem. I jo crec que ja no ens ha d’enganyar 
ningú. Que condemnen el règim de Franco. No l’han condemnat ni el condemnaran. Per 
tant, des del Grup Socialista no tenim res més a dir sobre esta moció. Que anem a oposar-
nos, diguen vostés el que diguen.
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Sr. Abad: Bueno, Vox ha presentado esta moción “objetiva” de condena del holocausto en 
los ayuntamientos que se ajusta a la verdad de los hechos frente a la imposición de 
elementos ideológicos que pretenden implantar otros partidos para honrar a las victimas sin 
manipularlas,

Desde VOX queremos recordar a todas las personas que sufrieron persecución en los 
campos de concentración durante la segunda guerra mundial, especialmente a la 
comunidad judía, así como a los católicos, los disidentes políticos, personas de etnia gitana 
y homosexuales.

Recordamos a todas las personas que sufrieron la persecución nacional-socialista en los 
campos de concentración, y recordamos a todos aquellos que lucharon por proteger a los 
perseguidos con los medios que encontraron a su alcance.

También queremos reconocer el valor de todos aquellos españoles que lucharon por 
proteger a las víctimas de esta persecución y que han sido declarados Justos entre las 
Naciones en el museo Yad Vashem de Jerusalén.

VOX manifiesta, y lo ha echo siempre, el más firme rechazo al Holocausto Judío en el que 
fueron perseguidas y asesinadas, cientos de miles de personas de todas las clases sociales, 
condiciones y nacionalidades.

Sr. González: Gràcies. Tenia raó Marcos, teniu raó en el fet que, al final, potser hem caigut 
en la provocació, perquè ens toca, perquè ens arriba i perquè entenem que fou una barbàrie 
i que no volem ni imaginar-la.

Sí, podria llegir… podríem haver afegit demòcrates, liberals, maçons, socialdemòcrates, 
estraceristes, anarquistes, sindicalistes, opositors al règim, altres opositors polítics i durant la 
guerra antifeixistes i lluitadors antinazis en general d’altres països. Vull dir, al final, fa uns 
dies l’alcalde de Madrid, José Luis Almeida, del Partit Popular, alcalde amb els vots de Vox i 
de Ciudadanos, deia en les seues xarxes que encara es continuaven preguntant..., ens 
continuàvem preguntant com es va poder arribar a l’horror del nazisme i que encara no hi 
havia respostes per a això. Eixe és el problema: desconéixer la història, voler oblidar per 
justificar els actes, perquè de respostes, n'hi ha. No he de vindre jo ací a donar una lliçó 
d’història, però el nazisme va arribar gràcies al fet que els conservadors alemanys en el 
poder, davant la crisi, van donar suport als que feia anys havien donat un colp d’Estat, als 
que presumien de ser ultranacionalistes, de rebutjar els emigrants i els homosexuals. 

Al final, vull dir, el nazisme va començar amb coses paregudes, com anomenar malalts als 
homosexuals, a censurar l’educació, a pensar que els que no són d’ací vénen a furtar-nos el 
treball i coses així. Nacionalisme i patriotisme extrem que provocava rebuig i odi al diferent.

Al final, volem fer ací el mateix, blanquejar-los, volem donar-los... Vull dir, volem fer que açò 
és el mateix que donar suport a la moció on es demana contractar més policia o es demana  
arreglar un fanal al carrer... No és el mateix. Crec que ho hem deixat ben clar abans. He 
explicat moltes coses. No hem vingut ací a jugar i a fer-nos perdre el temps i diners de tots 
els alcoians i alcoianes. No es juga amb açò. Rebutjarem la moció, no pel que diu, sinó pel 
que significa. Fet que em sembla prou obvi, ateses les circumstàncies. Gràcies.
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Sr. Ferrándiz: Primer que res, perquè ningú ens puga malinterpretar, vaja per davant la 
nostra memòria i el nostre record per a totes les víctimes del nazisme i el feixisme que el van 
patir ací a Europa. Però clar, és el que molt bé comentava Jordi Martínez abans. Des de 
Podem no necessitem cap excusa per a votar en contra d’aquesta moció perquè, com molt 
bé s’ha comentat, no pretén honrar cap víctima, sinó que pretén llavar-se la cara i... doncs 
no sé..., no sé molt bé què pretén, perquè em va sorprendre molt quan la vaig llegir. Perquè 
és com si un assassí de violència masclista ve a donar-nos lliçons de com hem de resoldre 
el problema de la violència masclista. Seria un poc paradoxal. 

Se li oblida al senyor Abad mencionar, com bé ha dit Màrius anteriorment, que entre 1940 i 
1943 el règim que vosaltres aduleu i dieu que són, com comentava Ortega Smith, «hombres 
superiores», parlant de Primo de Rivera. Doncs recordeu que estes persones són les que 
van enviar a quasi 10.000 compatriotes vostres a morir als camps de concentració 
alemanys, que se us ompli sempre la boca parlant dels vostres compatriotes. 

I bé, per acabar, simplement que per paradoxal..., per paradoxal que parega, al final, per a 
defendre la tolerància, el que hem de fer és no tolerar els intolerants. I això continuarem fent.

Sr. Marcos Martínez: Gracias. Nosotros hemos mostrado nuestra intención de votar a favor, 
pero, como no hemos vistos tampoco movimientos por parte de quienes deben quitar los 
paréntesis que marcaba la moción, y nosotros queremos practicar una política inclusiva sin 
que se destaque o se elimine a nadie, pues nuestra posición va a ser la abstención, porque 
la moción es excluyente, aunque sí defendemos la realidad de reconocer la barbarie del 
holocausto, e intentar que estas cosas no se vuelvan a repetir en la historia. Por supuesto.

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. A nosaltres ens haguera agradat que esta moció 
incorporara «La Corporació municipal i tots els partits en ella representats reconeixem les 
víctimes i supervivents de l’holocaust, i expressem el nostre rebuig més ferm a 
l’antisemitisme, la islamofòbia, el racisme, la LGTBIfòbia, la discriminació cap a les persones 
amb diversitat funcional o per qualsevol mena de diversitat, origen, pensament o creença, 
així com el negacionisme dels terribles fets esdevinguts». 

Açò era el que vostés es van negar a votar a favor en l’Ajuntament de València. Si realment 
hagueren volgut fer un canvi de la seua estratègia, del seu pensament, haurien d’haver 
incorporat això. Qüestió que no han fet. I sí que els demanaríem ara mateix, l’Ajuntament, 
com a part de la Llei de la memòria històrica, que l’Ajuntament d’Alcoi commemore el dia 5 
de maig, dia que marca la Llei de la memòria històrica, un homenatge a totes les víctimes 
alcoianes que van patir en els camps de concentració, i uns van poder sobreviure i uns 
altres no, la barbàrie del nazisme. Gràcies.

Sra. Payá: Gracias. Si bueno, después de las intervenciones del señor Martínez y el señor 
González, pues queda patente que siempre nos dejaremos a alguien si tenemos que 
empezar a nombrar colectivos. 

Nosotros solamente queríamos reiterar nuestro posicionamiento, quizá Vox quiera que 
votemos en contra. Pero nos abstenemos porque nos es imposible, aunque sea solo por las 
víctimas que se nombre en esa moción. Gracias.

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies de nou. Jo de la moció no vaig a parlar. 
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Este matí m’ha cridat l’atenció una notícia que diu «La presión de Merkel tumba al recién 
elegido presidente del Land de Turingia que aceptó votos de la ultraderecha». Això vol dir 
que un partit de dretes, que és la dreta que voldríem en este país, fa dimitir un president 
d’un land, perquè ha pactat amb els vots de l'ultradreta. Això és una de les coses que 
voldríem, que la dreta d'este país fóra com la senyora Merkel, que des d’ací, jo crec que li 
hauríem d'agrair l’actitud que ha tingut. 

I, d’altra banda, continuem mantenint el mateix vot en contra de la moció.

Sr. Abad: Desde Vox no podemos permitir que acontecimientos trágicos para toda la 
humanidad se instrumentalicen para hacer perseguir intereses ideológicos. Pretendemos 
honrar a las víctimas sin manipularlas para convertirlas en una acción partidista.

El derecho de toda persona a practicar sus creencias religiosas y a manifestar sus ideas 
políticas y ser respetada con independencia de su origen étnico o cultural o de su 
orientación sexual.

También que rechazar cualquier información o manifestación orientada a negar  o minimizar, 
total o parcialmente, los sufrimientos y persecuciones acaecidos en este período histórico.

Las libertades y los derechos individuales se están poniendo en riesgo, y no hay que dividir 
la sociedad utilizando colectivos, hay que atender a la dignidad humana individualmente 
considerada, a la libertad religiosa, a cualquier raza, ideología y sexo. Y no somos ni 
intolerantes ni tantos adjetivos que nos colocan.

Desde Vox no podemos consentir, y así es nuestro compromiso con nuestros votantes, que 
la izquierda instrumentalice políticamente cada respecto, cada aspecto cotidiana y de la 
historia atacando a la libertad de los españoles.

En Vox defendemos a todas las personas sean del sexo o de la orientación sexual, raza o 
religión que sean, sin hacer distinciones.

Por lo tanto, no aceptaremos las enmiendas y dejamos la moción tal cual. Gracias.

Sr. Alcalde: A vore, hi havia una moció que havia presentat Guanyar. Una esmena, perdó. 
Es retira. Compromís formula l’esmena? No. D’acord. Aleshores es vota la moció tal com 
l’ha presentada el Grup Vox. D’acord. Sí, es retiren totes les esmenes i es vota la moció 
original.

El Grupo Municipal Guanyar Alcoi retira la enmienda presentada.

El Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor del concejal del Grupo Municipal 
VOX (1), el voto en contra de los concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12), 
COMPROMÍS ALCOI (2), PODEM (2) y GUANYAR ALCOI (2), y la abstención de los 
concejales de los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4) y CIUDADANOS (2), no 
aprueba la moción presentada por el Grupo Municipal Vox.

PRECS I PREGUNTES:
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36. GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI: PREGUNTES SOBRE ELS ENDERROCS 
CAIGUTS I L'ESTABILITAT D'EDIFICIS ADJACENTS

Llig les preguntes la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.

«Sí, nosaltres, ens van sorgir unes preguntes, que algunes..., bé que en algunes parts ja 
hem vist que han sigut esmenats, no?, perquè preguntàvem si tenia intenció el Govern per a 
saber en quin termini també retirar els enderrocs dels edificis que han caigut a la via pública. 
Sabem que hi han varies zones on ha passat això.

I també, si es pensa prendre alguna mesura per evitar que les edificacions adjacents a les 
que han caigut, que tinguen problemes d’estabilitat i augmenten el risc de nova caiguda, tal 
com ha passat a les demolicions de Sant Mateu.»

Sr. Jordi Martínez: Bé, sobre la intenció del govern de retirar els enderrocs. Jo crec que, 
ara com ara, perquè este matí he estat en Sant Mateu 86, entre ahir i hui ja s’han retirat tots. 
En Casa Blanca, també. I si jo no m’equivoque, el carrer Alcassares també està ja buidat. Si 
no ho està, estarà a punt d'estar ja buidat per al trànsit també.

Normalment el què hem fet..., en alguns casos s’ha endarrerit més, a partir d’una reunió que 
vam mantindre ahir amb el Gabinet, un poc interdepartamental, és no permetre que puguen 
estar més de dos/tres dies els enderrocs al carrer. Bé siga per comunicació amb el 
propietari, que es va comprometre a llevar-los, però que ho va fer en un temps molt... per a 
nosaltres molt tard. I, a partir d’ara, el que farem és que siga immediat, en el moment en què 
caiga qualsevol cosa, el responsable de retirar-ho ho ha de fer, si no subsidiàriament per 
emergència, ho farà l’Ajuntament i li ho carregarà al propietari.

I, sobre la segona pregunta de què parla vosté, alguna mesura..., sí..., perquè són els 
primers habitatges i els tècnics de l’Institut Valencià de l’IVE volen vore en quin estat estan. 
Aleshores, seran els primers dels quals tindrem el diagnòstic de com estan i quines mesures 
s’han de prendre.

37. GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI: PREGUNTA SOBRE EL PROJECTE 
STOLPERSTEINE

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

«En relació al projecte “Construint Memòria” i les preguntes presentades sobre la memòria 
de les víctimes a camps de concentració nazis durant la II Guerra Mundial.

Volem conèixer:

 És el govern coneixedor del projecte Stolpersteine i que estes llambordes de llautó 
s'estan instal·lant en més de 1800 ciutats europees i també espanyoles?
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 Es planteja el govern que Alcoi hauria d'estar dins d'esta xarxa que conforma un 
memorial descentralitzat per tal de participar de forma unificada?»

Sr. González: Disculpeu per clavar coses fora de l’ordre del dia, és el que té que sorgisquen 
dubtes en assemblees.

Sr. Llopis: Bé, a la primera, sí que en som coneixedors. N’érem coneixedors per dos 
vessants, en certa forma. Primer ens vam assabentar per gent de la Unesco, ens ho 
comentaren. I també, per part de la Generalitat. Tenien intenció de coordinar diferents 
poblacions per a adquirir el que són les llambordes i poder-les facilitar per a coordinar-ho. I 
sí que és veritat que nosaltres tenim intenció d’estar dins d’aquesta xarxa.

Disculpa, és que no he sentit el que...

Sr. González: Bé, simplement…, no entenc que..., per la pregunta, el que ens has contat 
abans de les rajoletes estes…. Vull dir, el que no volem és que una cosa molestara l’altra.

Sr. Llopis: No, no es molestarà perquè una cosa són les rajoles, que aniran totes juntes en 
un mateix lloc. I el que són les llambordes. La intenció seria col·locar-les en diferents llocs, 
no únicament en un mateix espai.

38. GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR: PREGUNTA QUÉ PROYECTOS SE 
VAN A PRESENTAR PARA EL IVACE

Sra. Lirio García: Sí, lamento, fuera del orden del día, pero es de este momento, entonces 
tenía que aprovechar.

A ver, dado las fechas en que nos encontramos, que estamos en el término de presentación 
de solicitudes al IVACE, y dada la preocupación que me consta que tiene el Gobierno con la 
modernización y adecuación de nuestros polígonos industriales, solicito conocer los 
proyectos que va a presentar al IVACE, que entiendo que ya estarán preparados.

Sr. Alcalde: El 14 de febrer finalitza el termini per a presentar projectes. Els tècnics 
municipals i el regidor estan treballant i dialogant amb els empresaris per a formular els 
diferents projectes que van a presentar-se. I quan es presenten, tindran accés al document.

No, perquè fins a l’últim dia anem a intentar exhaurir-los per a incloure els màxims projectes 
i, sobretot, projectes que puguem consensuar amb el teixit empresarial.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las 12:55 horas, de 
lo cual, como Secretaria, lo confirmo, extiendo esta acta, que firmo yo y el Sr. Presidente, en 
prueba de conformidad.

Vº Bº
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