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Ple
ACTA de la sessió extraordinària realitzada el dia 24 de febrer de 2020, en aquesta
casa consistorial.
ASSISTENTS
President
Antonio Alfonso Francés Pérez
Membres del Ple
Lorena Zamorano Gimeno
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Vanesa Moltó Moncho
Alberto Belda Ripoll
Jorge Silvestre Jover
Teresa Sanjuán Oltra
María Aránzazu de Gracia Gomis
María Baca Nicolás
Raül Llopis i Palmer
Miguel Juan Reig Abad
Carolina Ortiz Pineda
Sandra Obiol Francés
Pablo González Gimeno
Rosa María García González
Marcos Eduardo Martínez Coloma
Juan Enrique Ruiz Domenech
Lirios María García González
Francisco Cantó Coloma
Amalia Payá Arsís
Mario Ivorra Torregrosa
Elisa Guillem de La Cruz
Cristian Santiago de Jesus
Aarón Ferrándiz Santamaría
David Andrés Abad Giner
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Interventora
Nuria Aparicio Galbis
Secretària
Sonia Ferrero Cots
------------------En la Ciudad de Alcoy, siendo las 09:25 horas, del día 24 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:
Sr. Alcalde: Com vam acordar en la Junta de Portaveus, el punt 1 i 2 es debatran
conjuntament, i després es farà la votació de forma individualitzada. Sense més, iniciem el
debat de menor a major.
Sr. Abad: Buenos días señor alcalde, concejales, asistentes al Pleno de Alcoy.
Hay varios puntos básicos en unos presupuestos municipales.
1. Ser eficientes
Es mucho mejor ser eficientes que ser austeros, por tanto, gastar con inteligencia más que
no gastar nada. Unos presupuestos eficientes e inteligentes vienen de tener un Plan
Estratégico para nuestra ciudad y ustedes ni lo han tenido ni lo tienen.
Ni han sido capaces en sus 8 años de mandato ni siguen siendo capaces de presentar unos
presupuestos con sentido de organización y de funcionamiento de nuestro Ayuntamiento.
2. Planes estratégicos.
Estos presupuestos son una apuesta al rojo o al negro. Destinan partidas presupuestarias
sin ton ni son y todo ello porque no tienen una estrategia. Hablan de recuperar Alcoy y para
ello reducen de 30.000 a 20.000 euros las actividades de apoyo al comercio de Alcoy,
reducen la partida de dinamización económica del centro de 300.000 a 200.000 euros este
año, lo único que se les ocurre es poner una barraca en mitad de la Plaza de España.
Hablan de promocionar Alcoy como lugar turístico y pasan de 70.000 a 56.000 euros, hablan
de nuestros grandes eventos y disminuyen los gastos de promoción de nuestro Tirisiti, de la
Feria Modernista, de la Feria Gastronómica, de la Romería a la Fuente Roja, de nuestras
Fiestas de San Jorge, de la Navidad, etc, etc.
Por desgracia no son capaces de decidir que Alcoy quieren, unas veces quieren una ciudad
de universitarios, otras de turismo, otras una ciudad inteligente. Pero en ningún momento
son capaces de definir unos presupuestos apoyados en una estrategia para llevar este
barco a buen puerto… mientras debaten qué y cómo hacerlo, los pasajeros, los alcoyanos
pagamos las consecuencias.
3. Organización de los servicios y de los recursos humanos.
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Estos presupuestos sólo demuestran la carencia a la hora de gestionar los servicios y los
recursos de que disponen.
A pesar del aumento próximo de agentes de la policía local, gracias a la propuesta de este
concejal, y sabiendo que todavía faltan más incorporaciones, disminuyen el presupuesto en
gratificaciones de 130.000 a 90.000 euros, un 30% menos.
4. Sentido común.
Este presupuesto debería servir de revulsivo para nuestra ciudad, para recuperar nuestra
posición a la cabeza de la comarca.
Desde que ustedes gobiernan los presupuestos siempre han sido un fracaso, unas veces los
han prorrogado, otras, como ahora, llegan tarde. A medida que avanza el año tienen que ir
modificándolos y acaban con incumplimientos constantes.
Estos presupuestos son mediocres, nulos, carecen de eficacia y no ilusionan. Leer los datos
de sus presupuestos es como leer una novela de ciencia ficción y me pregunto cuántos
proyectos volverán a quedarse en el camino.
Se definen como el partido de la cultura, de los ciudadanos y por ello son capaces de
disminuir las partidas de inclusión social de 50.000 a 35.200 euros, las de promoción de
planes de empleo de 60.000 a 50.000 euros, la de bienestar social de 25.000 a 18.000
euros.
Son capaces de reducir, las actuaciones urbanísticas que pasan de 100.000 euros a
reducirse en un 50%, las actuaciones medioambientales que pasan de 60.000 a 42.000
euros.
Estamos dejando pasar los años sin realidades concretas y con nuestra ciudad, Alcoy,
resignada a perder oportunidades.
En el pasado fue usted el Alcalde de la Universidad, después el del turismo, después el de
la calle Entenza, después el de la Smart City, el año pasado el de Rodes, para cuándo será
el Alcalde de todos los alcoyanos?, cuándo empezará a pensar en Alcoy?
Desde Vox queremos unos presupuestos pragmáticos, ilusionantes, que saquen a nuestra
ciudad del color gris en la que los socialistas la han pintado. Queremos unos presupuestos
donde invertir en mejoras eléctricas para no pasar de 750.000 a 950.000 euros de gasto en
nuestro alumbrado, un 30% más.
Queremos unos presupuestos donde se negocie nuestro gasto eléctrico, nuestro gasto con
TUASA, que se ha incrementado en 280.000 euros, de 1.570.000 euros a 1.850.000 euros,
nuestro gasto en la limpieza de colegios que ha pasado de 800.000 a 1.440.000 euros,
hacer unos buenos presupuestos también consiste en negociar con las empresas
concesionarias de servicios.
Nosotros queremos unos presupuestos donde se mime a nuestras empresas, a nuestros
emprendedores, a nuestros comerciantes y ustedes reducen el presupuesto de la oficina de
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captación de inversiones en un 50% y también el presupuesto de apoyo al comercio de
Alcoy .
Nosotros queremos unos presupuestos donde apliquemos la lógica y el sentido común.
Queremos aumentar los ingresos y para ello queremos potenciar el atractivo empresarial de
nuestra ciudad, una ciudad empresarial crea riqueza, atrae nuevos ciudadanos y permite
aumentar los ingresos de la ciudad.
No podemos apoyar estos presupuestos por ser irreales, por carecer de pragmatismo, por
no tener color, ni ilusión, por no establecer una estrategia para fomentar el empleo, no
podemos apoyar unos presupuestos que no sirven para mejorar nuestra ciudad.
No podemos apoyar unos presupuestos con escasas partidas para el centro de Alcoy ya que
como hemos visto, desgraciadamente, son insuficientes.
A lo mejor es mentira que son ustedes el partido de los trabajadores, a lo mejor el partido
real de los trabajadores, somos nosotros.
Somos los que criticamos la disminución respecto al año anterior en bienestar social, en
actuaciones medioambientales, en mejora forestal, en mantenimiento de aceras, pavimento,
en actuaciones urbanísticas.
¿ No ven el día a día de Alcoy?, sus calles, sus aceras, sus edificios…
Bajen a la calle, hablen con la gente, tal vez se enteren de las necesidades de Alcoy y de los
alcoyanos a la hora de elaborar unos presupuestos.
Y les digo que bajen a la calle porque mis compañeros de Vox y yo si lo hacemos y somos
por ello conscientes de la realidad.
Los políticos estamos en un camino de ida y vuelta, debemos gestionar de la mejor manera
posible los problemas y soluciones para la ciudad en la que fuimos elegidos.
Hacia dónde va Alcoy, esa debería ser la estrategia de estos presupuestos y desde luego no
es así. Gracias.
Sr. Obiol: Bon dia.
Volem començar aquest debat incidint en el fet que estem ací per a parlar i votar un
pressupost que desconeixem. Dimecres vam dictaminar en comissió un document que dos
dies després modificaven. En la mateixa comissió informativa, la regidora Moltó va assenyalar
que si no estaven informades les esmenes, no es podrien aprovar. D’entrada, nosaltres no
tenim cap problema amb aquests canvis, perquè entenem que es poden presentar esmenes
fins avui mateix, però ens estranya que el PSOE, que ha incidit tant en la importància
d’aquest tràmit, i ara quan li convé, se’l salta. Perquè, clar, només estan les normes quan
interessen. I res, ací estem, debatent sobre un document que, si ha estat informat, nosaltres
HO desconeixem. I, potser, ho hagen fet, potser, d’amagades, espere que no, perquè no
seria tampoc un bon senyal per a un govern democràtic.
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En la roda de premsa del divendres, el senyor alcalde, per descomptat, no va dubtar a
criticar-nos. No havíem proposat res i no havíem volgut negociar, deia. Anem a pams:
Guanyar ha presentat esmenes, just com ens va dir el senyor Francés: que arribaren abans
de la comissió informativa, i això hem fet. Vull pensar que l’alcalde no tenia tota la informació
el divendres i no va mentir de manera expressa.
En segon lloc, no us descobrim res quan us diem que pensem que la política, si és que
volem que la gran majoria de la població confie en ella, s’ha de fer el més transparent i clara
possible. Nosaltres hem presentat diverses propostes en aquest plenari que hem pensat que
són encertades per a millorar la vida de la gent d’aquesta ciutat. Algunes s’han aprovat, fins i
tot, amb unanimitat, i eixes són, una part, de les propostes que hem fet i que moltes no es
troben explícitament en els pressupostos. Només hem trobat una única cosa i és la partida
per a començar a solucionar el problema de salut pública que suposa l’amiant als nostres
carrers.
I, d’altra banda, moltes de les propostes que ha fet Podem provenen de la feina que ha fet
Guanyar i, com el senyor Santiago sap, ja van ser aprovades i mai no realitzades.
Sent com són les mateixes persones, no entenem per què ara sí que es duran a terme. O bé
en 2017 o bé en 2020 algú menteix. A mi em sembla tot tan decebedor que l'única cosa que
tinc de veritat és l’esperança que aquestes esmenes i aquestes promeses vagen avant,
perquè pense, pensem en Guanyar, que serien beneficioses per a la ciutat.
I quan tornava a llegir i escoltar les declaracions del senyor alcalde, recordava la reunió que
vam tindre amb ell i amb la senyora Moltó i el que ens va dir. I trobe que jo, sincerament, no
vaig entendre eixa reunió. Ens va preguntar si anàvem a negociar. I jo, ingènua,
segurament, li vaig dir que d’entrada cap problema, però que nosaltres érem assemblearis. I
ací es va acabar tot. Clar, el divendres ho vaig entendre, ens estava demanant quin era el
nostre preu per a aprovar uns pressupostos. No ens estava convencent, com jo esperava,
perquè en votàrem a favor, ni ens estava demanant la nostra opinió de com podríem millorar
el pressupost. I això està tan lluny del que Pablo i jo pensem, com s’han de gestionar les
prioritats d’una ciutat, que és de veres que vam respondre amb una obvietat, que ja sabeu
tots i totes ací, i és que som assemblearis. Perquè, el més senzill per a nosaltres, el que es
fa en totes les feines, i el que ja hem parlat amb la senyora Moltó, és que si es vol arribar a
algun lloc, s’ha de facilitar un document amb suficient temps perquè tots els agents implicats
el puguen conèixer i el puguen treballar. I recorde que sou 21 persones treballant en aquest
govern, a més de tot el personal tècnic de l’Ajuntament. Vol dir que teniu la suficient
capacitat per a fer un primer document de pressupost, al setembre, tampoc no molt abans, i
que d’ací puguem anar asseient-nos tots a treballar amb igualtat de condicions. Jo confie
totalment en la vostra capacitat; per tant, només em queda pensar que no voleu fer-ho.
I abans de continuar, m’agradaria aclarir una cosa del tema de negociar, i del diàleg i dels
consensos, a risc, ho sé, que torneu amb romanços, com allò de què em pense, que en sé
tant... Total, com que ho direu igualment, perquè encara no he tingut la sort que respongueu
amb arguments mai als nostres arguments, doncs ja em té igual. Però, alerta!, i ara sentint el
senyor Abad, jo aniria amb compte amb eixe discurs perquè s’assembla massa al d’extrema
dreta.
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Crec que en parlar de negociacions, cal aclarir bé les coses. Perquè diàriament nosaltres
negociem, sobretot si tenim fills, com molts d’ací; però canvia molt aquesta negociació
segons el contingut i segons el context en què es dóna la negociació. No és el mateix
negociar a quina hora anar-se’n del parc, que de segur que tots perdem, que negociar si les
persones amb mobilitat reduïda poden gaudir de la ciutat com fem la resta. Com que no és
igual negociar que la nostra aigua estiga en mans d’una empresa l’objectiu de la qual és
guanyar diners, com més millor, i no en mans de l’Administració Pública. Els drets i el
benestar de les persones, no poden ser objecte de negociació, perquè implica defensar que
podem assumir que hi ha persones que tenen menys drets que altres. Perquè implica
utilitzar el benestar de la gent d’Alcoi en benefici personal i de partit. I això, des de partits
pretesament d’esquerres no es pot fer, perquè, si es fa, es converteix en un partit de dretes.
Això és arribar a la política, obrir portes i finestres i que acabe tot fent la mateixa pudor.
Fa dècades que a EUPV i després Guanyar vam decidir fer una oposició responsable i
arribar allí on altres no arriben, a identificar i denunciar quins són els problemes que s’han
de resoldre perquè la gent visca millor, sobretot la més vulnerable, i avantposar-los a
qualsevol altra consideració de partit i d'interès personal, i no podreu negar que hem estat
defensant sempre, sempre, les mateixes qüestions, i ja sabem que des del PSOE, ara, se’ns
recordarà un passat que només existeix al seu cap, i s’oblidarà, intencionadament, que Lluís
Torró, a principis dels 80, ja va lluitar perquè l’aigua corrent arribara a totes les cases d’esta
ciutat, i s’oblidarà, intencionadament, que a principi d’aquest segle, EUPV, ja va trencar un
pacte de govern amb el PSOE, del qual sou hereus, per no acceptar la privatització de
l’aigua i del transport públic, que, mira, ara, 20 anys després, estem amb el PSOE també,
amb eixe partit de progrés que defensa continuar amb un model privat. Potser, ara, com que
no vol contrariar als seus aliats preferents, ho dissimule amb allò del soci tecnològic, que ni
experts, ni societat civil, ni tampoc els ajuntaments del seu mateix partit, accepten perquè és
un despropòsit. Guanyar i Esquerra Unida anteriorment, hem estat sempre al mateix lloc. No
som nous en aquesta lluita.
Nosaltres no podem aprovar este pressupost, i no ha de ser cap sorpresa. Diem el mateix
ací al saló de plenaris, que al carrer, que als periodistes, que als despatxos.
Són diverses les raons. I ja us dic que són diverses les raons d'acord amb el pressupost que
coneixem, perquè no hem accedit encara al model definitiu de pressupost:
1. En primer lloc és un pressupost que baixa. El mateix alcalde ha dit que no és un bon
pressupost, però el que no ha dit és que baixa perquè el de 2019, com que eren
eleccions, estava unflat. Perquè tindre durant mesos un munt d’operaris a corre-cuita
arreglant carrers i posant floretes, té un preu, i ara l’estem pagant, ara no el paga
només el PSOE, el paguem totes i tots els ciutadans.
2. Ens neguem a entendre, en segon lloc, que aquest saló de plenaris és un teatre que
hem de fer cada mes. Si s’aproven ací mesures, s’han de traslladar al pressupost. O
ens vol dir el govern que no té cap respecte pels debats i els acords que ací es
generen? No veiem cap partida per als serveis de cura en espectacles culturals, que
es va aprovar; ni per a la lluita contra l’obesitat infantil, que també es va aprovar; ni
per a l’estudi de l’accessibilitat dels edificis, que també es va aprovar; ni la lluita
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contra el joc patològic ni l’observatori de condicions de vida. De propostes, en
presentem. Que el govern no vulga treballar des d’una base democràtica, doncs, és
un problema greu per a tots i totes els veïns i veïnes.
3. No podem aprovar este pressupost perquè rebaixa el pressupost en serveis socials,
quan ja estàvem per sota de la mitjana espanyola en despesa social.
4. Votem en contra també perquè no hi ha cap partida, zero, per a la remunicipalització
dels serveis. Tampoc no l’ha aconseguida Podem pel que he llegit en premsa, només
començar a parlar d’un calendari. Bé, de moment li dic que al meu calendari,
dimecres, farem la segona reunió amb els tècnics municipals i amb el senyor regidor
per al contracte de la gestió privada del bus.
5. De fet ja en la roda de premsa de divendres deia l’alcalde que hi haurà coses que
podran fer i unes altres que no. Quan jurídicament, i vull que quede clar, no hi ha cap
impediment a revertir la privatització dels serveis en acabar-se el contracte, enguany,
cap ni una. Són qüestions polítiques, prioritats d'interessos.
6. Ací en plenari i en comissió informativa ha parlat el senyor Martínez dels problemes
estructurals del Pont de Sant Jordi. No trobem cap partida seriosa per a escometre la
seua solució, només de manera superficial, i trobem que és un problema important.
Per això els diem no, també per això.
7. No hi ha cap partida que tinga incidència real per a millorar la precarietat en què es
troba el nostre centre històric, cap. La que hi ha és per a la seua promoció comercial,
no per a solucionar la situació d’un centre que ens cau a trossos. I això ens fa dir que
no.
8. No el podem aprovar perquè entenem que és un paper mullat, doncs tenen un
baixíssim índex d’execució de pressupost. En qualsevol empresa això seria un
indicador de pèssima eficiència en la feina. No confiem que ara executen el que han
promès, però estaríem molt contentes que ens equivocàrem.
9. I, a més, una cosa que crec que és bàsica per a entendre com treballa el govern de
Toni Francés. Si sumem totes les partides que ja tenen nom, és a dir, les que són
donades a dit sense concurrència competitiva i, per tant, sense garantia de
transparència i fiscalització, acabe ja, estem parlant de més d'1.200.000 euros, que,
mira, eixa partida sí que ha pujat un 12% enfront de la baixada del pressupost, i això
és clientelisme. L’alcalde, en la Diputació d’Alacant no està tan content que es facen
les coses així, i ho denuncia, i estic molt contenta que ho faça; però ve ací, i ací sí
que ho fa. Per què? Perquè el beneficia a ell i al seu govern. Sí, és així com voleu
que funcione la política, com sempre, de manera fosca i interessada. Nosaltres ens
neguem a acceptar això.
I aquestes són algunes, només algunes, de les raons per les quals no podem
aprovar el pressupost. Raons, per cert, que de les que la ciutadania difícilment
s'assabentaran, i sou conscients d’això. I vostés ho saben, perquè els hi va bé,
perquè per a això tenen una màquina de propaganda tan ben greixada que, a més,
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ara li dediquen una partida enorme i creixent, i perquè, si no, farien el possible
perquè aquest plenari estiguera ple i per a difondre’ls en directe i no amb una càmera
que sembla de vigilància. I penjat al Youtube dies més tard, no immediatament.
Mira, és una bona metàfora del que fa el govern parlant de l’Smart City, al final,
semblem un pàrquing. Gràcies.
Sr. Santiago: Gràcies, alcalde, i bon dia a tothom.
Per descomptat que, en l'àmbit del contingut Guanyar i Podem ens assemblem. Per
descomptat que en l'àmbit de les propostes, Guanyar i Podem ens..., però hi ha una
cosa que ens diferencia moltíssim, que són les formes. No tenim res a veure amb les
formes i estratègies, vostés estan sempre enfadats, sempre estan enfadats.
Anem a centrar-nos. Alcoi va a recuperar serveis bàsics privatitzats, i eixe és el
titular. I serà possible gràcies a l’acord que hem arribat des de Podem. Tota la resta,
soroll, soroll, soroll, soroll, ..., bla, bla, bla, bla, bla. Sincerament, crec que alguns
d’ací han perdut el nord i probablement necessiten una brúixola política, perquè no
s’han adonat que hem canviat de dècada política, una dècada dels canvis, és la
dècada dels canvis, senyora Obiol, la dècada dels canvis, dels acords, dels
consensos i del diàleg. I ací, al País Valencià, i vosté ho sap molt bé, hem sigut
capdavanters i avantguarda en els acords del Botànic, igual que els companys i les
companyes de Compromís. I ara, a sobre, a l’Estat, tenim un govern de coalició entre
PSOE i Unidas-Podemos, entre PSOE i Unidas-Podemos, (...), Unidas-Podemos,
evidentment.
No tenim cap dubte que som necessaris per a millorar allò de què es parla moltes
vegades, per a millorar la qualitat de vida de la gent. I des de Podem entenem que ja
n’hi ha prou de faltar al respecte i d’intoxicar les dinàmiques internes d’altres partits
des del desconeixement i des de la supèrbia. I dir-los o dir-nos com hem de fer les
coses, què hem de fer, què hem de dir, com hem de funcionar... Ja n’hi ha prou, ja
n’hi ha prou.
Podem no ha vingut a la política per a fer el de sempre, fugint de la política
testosterònica i carregada de retrets i estrident.
En Podem ens hem agafat seriosament allò de feminitzar, feminitzar la política, allò
de què molts parlen i poquets duen a terme, perquè en Podem valorem més construir
que destruir, consensuar que imposar, persuadir que agredir, i aquesta és i serà la
nostra línia editorial durant tota la legislatura, aquest són els nostres principis de
legislatura. aquesta és la nostra forma d’entendre la política actual, la política del
canvi, dels consensos, del diàleg, dels acords. I des de Podem, continuarem
treballant en aquesta línia, per estirar, per estirar al màxim els límits del govern
municipal del PSOE i apropar-lo al nostre model de ciutat que millore el dia a dia de
la gent. Per coherència política, continuarem oferint una oposició i posició
responsable i necessària, i necessària perquè arriba on els altres no volen, no poden
o no saben arribar.
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I ara, i ara des de Podem, sí que volem destacar la proposta que fa temps que estem
treballant de forma conjunta i es veu reflectida en el pressupost, un pressupost que
no és el nostre, però recull el nostre treball.
Ho vam dir divendres, el nostre suport es fonamenta en dos eixos principals:


El primer, i ho he dit al principi, és que des de Podem hem arribat a l’acord de
recuperar serveis bàsics privatitzats. Una prioritat de legislatura on us puc
ben assegurar que ens deixarem la pell per aconseguir-ho.



I dos, una bateria de propostes treballades amb col·lectius locals i amb la
ciutadania, com vam anunciar també divendres, on trobem:
◦

La primera, ajudes a autònoms per a poder consolidar les xicotetes
empreses: 20.000 euros d’entrada.

◦

La segona proposta, contractació per a persones en situació de risc
d’exclusió social, per al manteniment de parcs i jardins: 220.000 euros.
És cert que és una proposta que ja vam treballar la legislatura
passada, i no vam tindre la capacitat d’arribar a aconseguir-ho. Estic
convençut que ara sí que serà possible.

◦

La número tres, completar el Pla Integral d’Accessibilitat: 20.000
euros.
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◦

El punt número quatre, vora 300.000 euros de més, en la partida
d'habitatge, per a l’adquisició i manteniment, entre altres aspectes,
com demolicions.

◦

El número cinc, en cinqué lloc, hem aconseguit que l’Associació de
Veïns de l’Eixample puga tindre un lloguer per a un nou local perquè,
com sabeu, o no sé si ho sabeu, estan patint les conseqüències de la
humitat i les carències d’un espai apropiat per a poder dinamitzar les
seues activitats.

◦

En el punt número set de l’acord, respecte d’una bateria de propostes,
s’ha incrementat la partida de manteniment del pont de Sant Jordi de
20.000 a 50.000 euros. Fa poquet que vam denunciar la seua situació
de deixadesa i abandó. S’ha incrementat la partida en 30.000 euros.

◦

I el punt número huit, una brigada de manteniment i neteja forestal,
tota una sèrie de propostes que milloren i enriqueixen, no només el
pressupost sinó que milloren i enriqueixen la gestió d’Alcoi i el dia a
dia de la gent.

En definitiva, en definitiva, com vaig dient des del principi de la meua primera intervenció,
som l’oposició necessària per a estirar els límits del govern municipal del PSOE i apropar-lo
al nostre model de ciutat, que millore el dia a dia de la gent. Gràcies.
Sra. Rosa García: Buenos días.
Antes de empezar, me gustaría agradecer la labor realizada por todas las personas que han
trabajado, de un modo u otro, en la elaboración de estos presupuestos, y destacar el trabajo
de los funcionarios y de la Regidora de Hacienda, la Sra. Moltó y del Sr. Alcalde, Toni
Francés.
Es la primera vez desde nuestra entrada en la Corporación municipal que este grupo
participa en los presupuestos generales del Ayuntamiento de Alcoy.
Y he elegido la palabra “participa” porque, realmente, no hemos encontrado ningún
problema a la hora de hablar con el gobierno local. Hemos visto cómo se nos escuchaba y
cómo, en la medida que ha sido posible, se han incorporado algunas de nuestras
propuestas, por lo tanto, desde una postura humilde, sentimos que los presupuestos 2020,
llevan algo de nuestra impronta, algo de nuestro trabajo, que no es más que el reflejo de las
peticiones de muchos alcoyanos.
Y partiendo de esa postura humilde, podemos afirmar que los presupuestos han mejorado
con nuestras propuestas, unas propuestas que no van a dar un giro a la vida de los
ciudadanos, no van a obrar el milagro de los panes y los peces, pero van a ser útiles; un
100% más útiles que la ausencia de propuestas.
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Porque, vamos a ver, yo creo que no me equivoco si digo que estaremos de acuerdo en que
el presupuesto municipal es necesario para que esta máquina que es Alcoy funcione a pleno
rendimiento. Y si estamos de acuerdo con esa afirmación, ¿cómo se puede votar en contra
a priori?
El apriorismo, se fundamenta en ideas preconcebidas y de esas, escuchamos y leemos
todos los días. Pero se resumen en algo tan simple como que a veces, en este Salón de
Plenos, prima la ideología, el programa, las consignas de los partidos que aquí estamos
representados:


olvidando que cualquier actitud cerril y empecinada va en perjuicio de aquellos a los
que representamos, que son nuestros vecinos.



Olvidando conceptos y actitudes imprescindibles como pueden ser la obligación de
dialogar, de negociar, de HABLAR, CONSENSUAR, ACORDAR… NO
MERCADEAR.



Olvidando también que el gobierno actual tiene, mal que me pese, 12 concejales de
25; prácticamente la mitad de nosotros, y eso ha sido por la voluntad de los
alcoyanos; por lo tanto, cualquier otra actitud que no sea la de fiscalizar desde una
postura proactiva y de colaboración, únicamente demuestra falta de respeto al
mandato de las urnas.

“Si no se aprueban presupuestos, no se pueden firmar convenios y, por lo tanto, las
subvenciones a entidades sociales, deportivas, culturales y todo el entramado asociativo,
alargarían en tiempo el cobro de esas subvenciones.”, esta frase, la dijo el señor alcalde en
su discurso del Pleno de presupuestos del año pasado y podríamos añadir una larga lista de
proyectos que se verían paralizados o al menos restringidos.
Básicamente por esos motivos, y porque siendo este el primer año de un proyecto de cuatro
que se llama “legislatura”, elegir la estrategia en lugar del interés de la ciudad nos parece
llevar el coche únicamente con las luces de posición, vamos a abstenernos en estos
presupuestos que, por otra parte, nacen ya aprobados con el voto a favor de Podemos,
socios del PSOE, también aquí en Alcoy.
Que nuestro patrón San Jorge nos coja confesados.
Vamos a mantener esta postura, obedeciendo a un ejercicio de responsabilidad, porque es
la única manera de permitir que salgan adelante proyectos beneficiosos para la ciudad,
porque en este presupuesto hay cosas que nos gustan y queremos que se hagan realidad.
El no paralizar el proyecto más importante del año, la aprobación de los presupuestos,
supone para nosotros, como grupo político, tener las llaves para que Alcoy mejore.
Y tras este preámbulo, paso a realizar un pequeño análisis del documento que se nos ha
presentado:
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Desde el Grupo Ciudadanos, observamos, con preocupación, que el gobierno local, nos
presenta unos presupuestos que ascienden a 58’8 millones de €, o lo que es lo mismo 4’4
millones de € menos que el ejercicio anterior.
Y de las dos razones que ha dado el gobierno para esta rebaja:
 Podemos asumir que se justifique por el plan de ajuste en el que nos encontramos
inmersos en el ayuntamiento, y que finalizaran en el año 2021.


Pero en ningún caso, que esta circunstancia se deba a que están pendiente de
ejecución 4 millones correspondientes al Plan de mejora de infraestructuras
educativas, (el famoso Edificant); contempladas en el presupuesto de 2019 y
pendientes de ejecución, porque lo que se pone de manifiesto es la falta de gestión.

Nos preocupa además la caída del capítulo inversor a la cantidad de 5,6 millones de €,
menos de un 53% respecto al ejercicio anterior, y que esto lo justifiquen con que la
Diputación de Alicante nos niegue financiación.
Al respecto queremos dejar claro, que desde nuestro grupo, se trabaja para que, desde el
área de infraestructuras, que es uno de los que competen a Ciudadanos en la Diputación,
lleguen los máximos recursos a nuestra ciudad, y esto ha tenido un claro reflejo en partidas
presupuestarias como la de la Manzana de Rodes, las obras de rehabilitación del barrio de
San Pancracio, el Barri dels Clots y otras….
Por ello entendemos que, en todo caso, la caída de la inversión guarda más relación con
una mala gestión municipal –en cuanto a la captación de fondos de otras administraciones
de su signo político– que un estrangulamiento a Alcoy por parte de la Diputación Provincial
que, desde nuestro grupo, no permitiríamos.
Otro aspecto que nos preocupa, en referencia al capítulo de Inversiones, es la insuficiencia
de la partida destinada a Inversiones de Polígonos Industriales (800.000 € con la nueva
ayuda del IVACE).
Esta partida nos parece insuficiente y no claramente definida, da la sensación de que, según
llegue el dinero, ya se verá en qué se utiliza, lo cual dice mucho al respecto de la indefinición
del Gobierno Municipal en cuanto al modelo industrial que contempla y a cómo va a
solucionar al problema de la falta de suelo de calidad.
Consideramos que es una asignatura pendiente que debe por fin aprobarse durante esta
legislatura.
Por otra parte, como hemos avanzado, tenemos que valorar positivamente la actitud
negociadora del Gobierno Municipal y la predisposición a incluir propuestas por parte de los
partidos de la oposición. Este talante ha quedado reflejado en las distintas reuniones que
hemos mantenido con la Regidora de Hacienda y con el propio alcalde, además de con
otros regidores, lo cual ha dado como resultado que hayan sido incluidas diferentes partidas
a petición de nuestro grupo municipal Ciudadanos, como por ejemplo, la de “demoliciones a
cuenta de terceros”, exigida por este grupo municipal en el pasado Pleno extraordinario, del
31 de diciembre, como consecuencia del temporal Gloria; o la inclusión de una partida para
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13067230307013014372 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

13 de 52

que el museo de Camilo Sesto, que servirá para dinamizar las áreas de turismo y cultura,
vea la luz.
Y respecto a la construcción de la rotonda norte, reivindicación histórica de Ciudadanos por
considerarla una infraestructura prioritaria para nuestra ciudad, hemos sido conocedores a
través de las distintas reuniones que, aunque no está prevista en estos presupuestos,
existen negociaciones avanzadas a efectos de conseguir financiación para que su licitación
sea una realidad durante este mismo año, circunstancia que no podemos sino valorar de
forma más positiva posible.
También consideramos de vital interés el que se haya incrementado el gasto corriente
adscrito al mantenimiento de la ciudad en un 12%, así como el aumento de políticas
sociales. Si bien en este último capítulo consideramos que el esfuerzo presupuestario
debería ser mayor.
Así pues, hacemos hoy un ejercicio de responsabilidad dando un voto de confianza al
gobierno local en muestra de buena voluntad, talante cooperativo y lealtad institucional.
Como representantes de la Ciudadanía en el Ayuntamiento debemos desarrollar el papel
encomendado por los vecinos con la mayor eficiencia y, siempre buscando lo mejor.
En estos presupuestos hay proyectos que desde Ciudadanos queremos que se hagan
realidad y por ello creemos que es valiosa nuestra abstención, sobre todo por la gente que
representamos.
Urge romper muros en política, hacer oposición no es sólo criticar, es también que partidos
antagónicos generemos consensos en beneficio de las personas.
Como ya he comentado, en un futuro próximo “Ciudadanos Alcoy” va a proponer nuevos
proyectos para la ciudad con la esperanza de que tengan buena acogida y pediremos el
apoyo del equipo de Gobierno y del resto de la corporación para llevar adelante propuestas
que enriquezcan nuestro municipio.
Sr. Alcalde, nos ponemos a su disposición para trabajar con Ud. y con nuestros diputados
de Ciudadanos en la Diputación, y ya que en dicha institución tenemos delegado el
departamento de infraestructuras —de las que dependen subvenciones anteriormente
mencionadas— para ayudarle a que las mismas lleguen en plazo, y los proyectos para Alcoy
se ejecuten sin demora en beneficio de nuestra ciudadanía.
Sr. Alcalde, nuestro talante cooperativo, conciliador y participativo no es ilimitado, es más
bien “prestado” y “condicionado” a que Ud. y su gobierno actúen de manera recíproca para
con nuestro grupo, no echando en saco roto nuestras aportaciones, para el bien de Alcoy.
Confiamos en que así sea.
Sr. Ivorra: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bon dia a totes i a tots.
Com que les bondats ja les van explicar o les explicaran, i ens haguera agradat que
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hagueren començat per ací, i nosaltres som l'oposició, aleshores anem a parlar d’allò que
fa... o almenys, per a nosaltres, fa aigües del seu pressupost.
Primer que res, les FORMES:
-Ens pot explicar per què una altra vegada s’aprova, es retarda l'aprovació del pressupost a
ja entrat l’any següent, en l’any en curs, enguany el 24 de febrer?
Ara bé, tampoc no ens sorprén, des que vosté està governant el retard a l’hora d’aprovar el
pressupost s’ha convertit en un costum, millor dit en un mal costum. L’any passat, el 31 de
gener, i enguany, el 24 de febrer. Alguna vegada l’hem aprovat fins i tot una miqueta més
tard, possiblement per tacticisme i estratègia en benefici dels seus interessos i els del seu
partit. He de recordar-li que els seus interessos i els de la ciutat no coincideixen normalment
amb els del partit, i vosté es deu a la ciutat i no a l’inrevés.
-S'han retardat entregues de documentació que ens han fet ajornar una setmana el Ple, amb
els terminis mínims i amb la poca voluntat de treball en conjunt que hem trobat.
El document l’haurien d’haver presentat a l’octubre, però no, ho fan al febrer, cosa que ens
fa pensar que hauria d’estar més que revisat i treballat, però no ha estat així. De fet, el
govern s'ha fet diverses autoesmenes i ha corregit partides i errades que hi apareixien. I una
mica més i ja no cal fer el pressupost, amb el mal costum, mal costum que tenen de fer
modificacions de crèdit, tan nombroses, que hagueren pogut continuar el pressupost
prorrogat, si veiem el que ens han presentat!
La segona part, per a nosaltres, pensem que és un pressupost unflat i a la baixa, i els
expliquem per què, d’acord?
- En el 2019 hi havia una previsió de 24 milions d’ingressos per impostos directes. En la
previsió de l’execució --la previsió d’execució de 2019 ha estat verdaderament nefasta--, que
vostés ens han facilitat, hi ha una desviació de prop d’un 10% en eixos ingressos. Però la
realitat és que hem deixat d’ingressar més de 4 milions entre desviacions i el que encara no
hem cobrat.
Això representa una desviació de més del 18% en la partida d’ingressos més important per a
aquest ajuntament.
I per al pressupost de 2020, tornen a estimar els mateixos ingressos. Faça-s’ho mirar.
Analitzem realment si eixos ingressos són els reals.
Recorde, hi ha un acord plenari de revisió del cadastre i de com repartir les subvencions,
que esperem que una vegada acabat el tràmit pressupostari, com ens van dir, s’òbriguen al
diàleg i a la negociació i no quede com un altre titular dels que tant els agrada. I, així, per al
proper pressupost, allà pel març de 2021, si seguim la dinàmica, puguen estar incorporades
aquestes modificacions.
-De fet, sona a unflat també, pel que déiem, perquè, com vostés saben, la recaptació de
l’IBI, la tenim delegada en el SUMA, i el SUMA cobra un percentatge del que es recapta. I,
en canvi, en este pressupost baixen eixes despeses de gestió. Aleshores, si anem a cobrar
més i baixen eixes despeses de gestió, alguna cosa no està clara.
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Per tercer punt, un pressupost amb incoherències i propostes fum.
Qué anem a fer amb el servei municipal d’aigües? No està clar. O, què passa amb el
transport públic? Tampoc no està clar. Són dos dels problemes més importants d’enguany i
que tot està en l’aire. Este govern no ha avançat pràcticament res a l’hora de resoldre
aquests temes o ja ho tenen pactat o tancat o no ens diuen la realitat.
Ajudes a les façanes, 20 mil euros per a tota la ciutat. Una reducció del 50% l’any que
acordem fer-ho extensiu a tots els barris, no únicament al centre de la ciutat. Estan faltant a
la seua paraula, com han comentat anteriorment.
Adeqüem unes instal·lacions per més de 150 mil euros, en un edifici que no és nostre. No té
l’Ajuntament un espai adequat o de titularitat pròpia per a poder-ho fer? (Cefire)
Pressupost molt social, però baixem la partida per a promocionar els plans d’ocupació. No
ens val la reducció de 500.000 € del Pla d’Accessibilitat amb l’excusa que es realitzarà
d’altres partides. Això ja estava fent-se abans, era una pràctica habitual. O la reducció en el
manteniment de voreres i paviments.
Ens han venut titulars de l’estalvi energètic en l’enllumenat públic i ara resulta que la partida,
com ha comentat algun company, augmenta considerablement. O anem a créixer en carrers,
o van a millorar l’enllumenat de zones que estan en un estat pèssim, fet del qual també ens
havíem queixat. O ens han apujat els preus de la llum, perquè ara anem a pagar 200.000
euros més respecte de l’any passat, la qual cosa seria, si no són estos models, seria una
pèssima gestió del govern municipal en eixe aspecte.
El manteniment del Paratge Municipal del Racó s’ha reduït en un 75%. Han vist com ha
quedat després de la tempesta? No n’hi haurà prou sumant les partides de l’any passat i les
d’enguany juntes per a arreglar tot l’entorn.
Les activitats mediambientals també s’han vist considerablement reduïdes. Tan sols amb la
quantitat d’abocadors que van apareixent i que han de netejar, es quedaran sense partida
per a cap actuació més.
Com hem pogut comprovar i comentarem, després del seu anunci que no han complert, de
netejar el nou abocador de la zona apareguda a la zona de l’aqüífer del Molinar, van dir que
el netejarien dimecres passat. Hui, ahir encara estava. Des de Compromís, amb la nostra
voluntat, amb la nostra voluntat de col·laborar, d’ajudar a la ciutat i millorar l’entorn,
anunciem que el proper dia 29 de febrer realitzarem nosaltres un altre cleanchallenge allí per
a ajudar-los, per a retirar l’abocador i restaurar l’entorn. Si no ho retiren abans de dissabte,
com vostés havien anunciat. Ja saben que si vostés no compleixen, Compromís ho farà, no
patisquen. Convidem la ciutadania a ajudar, i com no podria ser d’altra forma, els tornem a
convidar a tots vostés a participar, si és la seua voluntat.
Nosaltres hem intentat col·laborar per millorar aquest pressupost, però no ens hem avingut,
potser perquè ja ho tenien tancat, cosa que no ens sorprén. Tampoc no passa res.
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En un pressupost de retallades i unflat, com comentàvem, demanem accions realitzables,
viables, que milloraren la percepció i la realitat dels alcoians de quina és la situació de la
nostra ciutat.
Les auditories veïnals, la transparència, eixa que no ens cansem de demanar i que els costa
Déu i ajuda facilitar. La ciutadania ha de poder accedir a informació de qui són els
proveïdors i quants diners facturen a l'Ajuntament i ha de ser pública i transparent, perquè
no hi ha res a amagar! Ens han comentat aquest cap de setmana, que hi ha empreses que
fa més de quatre mesos que no cobren, i esperem que se solucione tan prompte com siga
possible.
La publicitat institucional, ben feta, de qualitat, que no calga anar demanant a empreses que
es presenten, perquè el plec de condicions és nefast.
L’estratègia per a l’ocupació, no calen grans noms i+plus, ni plus +i, ni els grans titulars que
els agraden a vostés, sinó treball i implicació per a oferir propostes concretes. Estem
estancats en més de 5.000 persones aturades, quasi el 14% de la població activa, i una taxa
de dependència que supera el 56% de la població. Per millorar l’ocupació, calen propostes
concretes com les que parlàrem.
Ajudes públiques de veritat per a l’accés a l’habitatge i ajudes factibles per a la rehabilitació.
Propostes com les que els realitzàrem per pal·liar el canvi climàtic, també.
I vull recordar-los els incompliments de les esmenes pactades en els dos pressupostos
anteriors que no han complit, com, per exemple, un botó: Rodes, Espai Autogestionat Petit,
activitats d’estiu, campanyes de reducció de plàstic d’un sol ús, etc.
Perden vostés el valor de la paraula, senyor alcalde.
Sr. Ruiz: Gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tots.
“Estem davant d’un pressupost ambiciós, el més alt de les últimes dècades, amb projectes
importants i necessaris per a la ciutat. És un pressupost fortament inversor”. Açò és el que
va dir l’alcalde en referència al pressupost de l’any 2019. El Partit Popular, ja ho saben, va
confiar en aquella proposta del Govern i en què anava a produir-se una cordialitat de treball
constant i de col·laboració per tal d’executar els projectes fixats.
Un any després ens presenta un pressupost de mínims, amb reducció de les inversions i de
les principals àrees de gestió. Després de traure pit, en any electoral, d’uns comptes que,
segons afirmava, tenien la inversió més gran dels últims 20 anys i que van comptar, de fet,
amb l’àmplia majoria d’aquesta corporació, arriba a este saló de plenaris amb un pressupost
que se li ha encollit, i el que és pitjor, es presenta amb la major part de les promeses i dels
projectes per complir.
En 2019 ens anunciava que seria l’any de Rodes, de la millora de centres educatius, de la
rehabilitació del Molinar o de nous habitatges al Centre. Són projectes que, des del Partit
Popular, pensàvem que anaven a millorar la ciutat i, per això, el Partit Popular va donar la
seua confiança a eixe pressupost.
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Què ha quedat d’aquelles promeses? Noves intencions, les enèsimes per a Rodes. Ni una
sola obra educativa executada. La recuperació del Molinar actualment paralitzada i el centre
en un estat d’emergència, caient-li a trossos, per la falta de gestió, de control, i per la falta de
compliment de la mateixa normativa municipal.
Sí que tenim un carril bici que no gasta pràcticament ningú. Miren, este cap de setmana El
Nostre ha tret un especial sobre Santa Rosa amb cinc imatges del carril bici. En quatre hi ha
un ciclista, en una no n’hi ha cap. Jo no sé si el fotògraf va haver de pactar amb el ciclista
perquè passara i poder fer-li la fotografia. El que necessitava una obra d’aquestes
característiques era precisament el que no han fet fins ara, posar en marxa campanyes de
conscienciació i de foment de la bicicleta. S’han gastat 810.000 euros en la infraestructura,
però no s’han preocupat de buscar qui havia d’utilitzar-la. De donar-li sentit a una obra no
demanada i imposada. Una obra que sí que s’han afanyat a fer ràpidament. Algun dia ens
explicaran per què.
Però és que després de gastar-se 801.000 euros s’han hagut de gastar, després, més de
100.000 euros per trobar nous aparcaments per a fer callar les queixes dels veïns que han
protestat perquè no entenien la necessitat d’eixa obra. Veïns, per cert, que han aprofitat els
pressupostos participatius d’enguany per a destinar uns altres 150.000 euros a desfer els
problemes que ha generat el mateix govern eliminant places d’aparcament. Ja l’esmenen,
senyor alcalde, fins i tot els veïns.
2019 també ens deixa el carrer Entença. Un prodigi de carrer intel·ligent amb què el senyor
alcalde pot anar a presumir a Fitur. Allí l’ha venut com el principal carrer comercial d’Alcoi. Ni
més ni menys. El principal carrer comercial. Doncs isca al carrer i pregunte als comerciants
que encara queden en Entença què els sembla l’obra i quines són les seues conseqüències,
perquè nosaltres sí que ho hem fet, i, la majoria de comerciants no han augmentat vendes
després de l’obra. És tan intel·ligent eixe carrer que no serveixen ni les papereres, que ara
anuncien que canviaran, després de dir el contrari.
Ara fa un any el senyor alcalde ens deia que el pressupost denotava “que el Govern té un
projecte clar de ciutat i una estratègia”. I ara?, amb aquest pressupost que baixa un 6,9%: ja
no té tan clar el projecte? O se li ha enfonsat també l’estratègia? O se l’ha deixada en el
despatx de la Diputació?
Vist el contrast entre allò que afirmava fa un any i el que diu ara, ens preguntem amb quina
versió del govern ens quedem: Amb la grandiloqüència dels anuncis constants i de la
propaganda o amb la resignació d’uns comptes que arriben tard, malament i sense capacitat
d’il·lusionar els ciutadans?
Aquestes contradiccions vénen a mostrar-nos un govern amb dues cares, amb dues vares
de mesurar, capaç de dir una cosa i la contrària, segons l’interesse. Això sí: l’alcalde igual
ens destaca la fortalesa econòmica de la ciutat, com que ressalta el fet de donar cada
vegada més ajudes socials. Bé, en una economia forta, pròspera, no és necessari anar
augmentant cada any les ajudes d’emergència, les ajudes socials. Una economia fràgil sí
que genera progressivament una borsa major de veïns, de ciutadans que necessiten ajudes
per a poder subsistir.
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Li donaré unes dades:
La primera: el nombre d’indústries va caure l’any passat un 1,9% a Alcoi. Des que vostés
governen, la disminució ha sigut del 16%: de 429 a 360 indústries. Dades de l’INE, dades
molt recents de l’INE.
La segona: el 21,9% dels treballadors d’Alcoi s’ocupen en el sector industrial. A Ibi, el
50,8%; a Muro, el 45%; a Cocentaina, el 38,3%. És a dir, estem per davall del nostre entorn.
I la tercera data: L’atur ha pujat durant 2019, per primera vegada, des de l’any 2010. Feia
nou anys que desembre no tenia més aturats que el desembre anterior, ha acabat amb més
desocupats 2019 que 2018.
I quines són les mesures que ens plantegen per tal de corregir aquesta situació en el
pressupost de 2020? Pujar a 75.000 euros les ajudes de l’Alcoi INMPULS, que passen de
72.000 a 75.000 euros. Saben vostés quantes empreses industrials s’han creat a través
d’aquestes ajudes? Ho saben? Cap ni una, zero empreses industrials. De fet, li hem
proposat canviar el model i s’han negat, fins i tot, a estudiar-ho.
Quina és, per tant, la solució que plantegen? Rodes? Ha passat ja tant de temps que estan
anunciant-ho que ja no sabem ni quin és el projecte que volen fer allí, no sabem si és el de
l’any passat, si el de la maqueta de 2015, si el de Distrito Digital, si el que va preparar una
empresa de Suècia. No ho sabem.
Insistisc: l’Alcoi referent en l’economia que vostés tracten de vendre no quadra amb
l’augment de famílies que necessiten ajudes per a pagar menjar, casa, aigua o llum, o s’és
una cosa o s’és l’altra. Per si de cas, vostés ho han resolt de forma tristament salomònica,
retallant, en aquest pressupost, un 22% les partides de promoció econòmica i un 20,4% les
de polítiques socials.
Com ja he dit al principi, l’any passat el Partit Popular va donar el suport al pressupost de
2019, va donar la seua confiança pensant que la signatura de l’alcalde seria suficient
garantia per a assegurar-se que anaven a acomplir-se els acords. Ara veiem que no és així,
estem esperant la planificació del Pla d’Accessibilitat, l’oficina de captació d’inversions, el
sistema d’aparcament rotatori gratuït, les millores en els camps 1 i 2 del poliesportiu, la
connexió del clavegueram de Gormaget. Estes són algunes de les propostes acceptades pel
govern, ara fa un any, i incomplides a hores d’ara.
Però és que, a més, les que diuen haver complit han sigut al marge del Partit Popular, com
per exemple, el disseny dels nous vials que pensàvem i pensem que són fonamentals per al
futur de la ciutat. Diuen que estan fets i hem hagut d’assabentar-nos per preguntes en
comissió, això es diu obviar l’oposició. No han sigut capaços ni tan sols de compartir la
informació, i de moment, de fet, ni hem vist eixos projectes. És molt paregut al debat sobre
l’estat de la ciutat, és a dir, aprovar la proposta per a celebrar eixe debat, i encara estem
esperant-lo mesos després.
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A més, sabem que han utilitzat una de les nostres propostes, l’augment de l’IPC en les
subvencions a entitats locals, per justificar, precisament, el retard en el seu pagament i
culpar d’eixe retard al Partit Popular.
Aquestes pràctiques que durant 2019 ha patit el Partit Popular són les mateixes que l’any
2017 va patir Guanyar o el 2018 Compromís, promeses incomplides que no arriben a cap
lloc. Ara volen que tornem a caure en el mateix parany? Volen que ens tornem a deixar
prendre directament el pèl?
Vostés han perdut tot el crèdit que els vam concedir ara fa un any. Han defraudat la nostra
confiança, i això no és el més trist. Al cap i a la fi, que defrauden la confiança d’una
determinada opció política, encara que represente 4.700 ciutadans. El més greu és que
incomplisquen els compromisos que han adquirit amb tota la ciutadania, que són els
compromisos que quedaven reflectits en el pressupost del 2019 i que han quedat en paper
banyat. S’han deixat el 74% de les inversions per executar, només han fet una quarta part
del que marcava el pressupost. Pel camí, quant s’ha quedat? 22 milions d’euros d’inversions
per executar, i no és una dada que ens inventem nosaltres, és el que assenyala l’estat
d’execució del pressupost a data del mes de desembre.
Encara sort que fa un any el senyor alcalde deia que no estava parlant de futuribles, ni de
previsions, ni de desitjos, sinó de finançament per a invertir a la nostra ciutat. Encara sort!,
perquè estan per fer una garbera de projectes: habitatges en el centre, totes les obres de les
escoles, les millores a la sala Àgora, els xalets de la Font Roja, Rodes, la millora del
Principal, la passarel·la de Cervantes, el pont de Serelles, la reforma de La Rosaleda. Podria
seguir, però només tinc 10 minuts d’intervenció.
Com poden demanar ara, de nou, la confiança amb un grau d’inversió tan baix? Alcoi
necessita un govern que governe i no un simple directori que es dedique a administrar el
pagament als funcionaris i a pagar els rebuts de l’aigua, de la llum i dels bancs.
A la vista de com compleixen la seua mateixa paraula i de com malversa el valor del que és
un acord, el Partit Popular no ha volgut ser partícip del mercadeig amb el qual el senyor
alcalde ha convertit la negociació i l’elaboració del pressupost. Un mercadeig amb l’únic
objectiu de tirar avant els comptes i després no acomplir els acords. Això pensem que no és
seriós i ho han patit tots els partits des que vostés governen.
La voluntat negociadora, miren, es demostra al llarg de l’any, perquè el pressupost no és un
paper banyat que s’aprova i va al calaix, es treballa durant tot l’any. A més, és el suport
econòmic a un projecte polític que ha de desenvolupar-se durant dotze mesos, en aquest
cas pràcticament deu per la data en què arriba al plenari.
En el mes de juliol vam presentar una reforma de les ordenances fiscals per afavorir la
contractació i l’ús, també, de les naus buides en els polígons d’Alcoi, unes propostes que
van ser rebutjades. Votar a favor d’aquest pressupost és aplaudir-los que desestimaren
aquelles propostes. Propostes, per cert, aplicades amb èxit en moltes ciutats d’Espanya,
només han de mirar ben a prop Ontinyent i Alacant.
Sr. Alcalde: Vaja acabant, Sr. Ruiz.
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Sr. Ruiz: Allí sí que és possible i ací no, ja ens explicaran per què.
Al juliol vam demanar un pacte per l’accessibilitat, la resposta va ser que no.
Al juliol vam reivindicar ajudes per a reactivar el comerç d’Entença, la resposta va ser que
no.
El mes d’octubre vam demanar el mateix tipus d’ajudes, amb caràcter general, per a tota la
ciutat, la resposta és que no. I així una gran llista.
Són aquestes les propostes que han anat rebutjant durant els últims mesos, però és que
també hem fet una aportació al pressupost, ho hem fet per dues vegades, que enteníem
que era bàsica: l’auditoria sobre l’estat dels carrers d’Alcoi per a poder determinar quina és
la seua situació, poder determinar quina és la intervenció que necessiten i poder determinar
un calendari de reparacions. La resposta ha sigut una reducció del 4,2% en les partides de
conservació de la ciutat.
Resulta d’un cinisme polític enorme acusar-nos ara de no fer propostes després de rebutjar
les nostres iniciatives i, ho acabem de comprovar, d’incomplir les que vam plantejar l’any
passat.
Eixa és la forma de treballar d’un govern que es qualifica de dialogant i de consens.
Doncs ni són dialogants, ni busquen el consens ni són transparents.
Dia a dia boicotegen la funció democràtica de control...
Sr. Alcalde: S’ha excedit ja en cinc minuts el temps que havíem acordat. Vaig dir que anava
a ser flexible, però la flexibilitat té un límit també. I té una segona intervenció.
Sr. Ruiz: Espere que s’aplique també en el torn de tancament eixa mateixa limitació. Per
tant, queden alguns arguments que desenvoluparem en la segona intervenció, però el que
tenim clar és que l’únic argument que ens planteja de creixement este pressupost és que si
l’any passat no van fer res, enguany faran el doble, res de res; i, per tant, nosaltres no
podem donar el vot positiu a este pressupost.
Sra. Moltó: Bon dia a tots. La veritat és que, després d’escoltar-vos, és curiós que aquells
que no presenten cap proposta són els que parlen de mercadejar, de falta de diàleg.
Evidentment és difícil, sobretot perquè en eixos casos, totes les seues propostes estan
acceptades, no?
Però bé, jo crec que el que cal en un principi és acceptar, és parlar també del que conté el
pressupost. Evidentment, no és un pressupost fàcil enguany perquè, com bé sap, estem
condicionats per un pla econòmic financer, i això ha suposat que hàgem de reduir la
despesa corrent d’aquest pressupost. No és el millor pressupost ni la millor situació, però jo,
pel que li sentia, senyor Ruiz, en estos casos jo li demanaria que vosté tinguera en compte
també eixa regla de despesa. Vosté que és tan rigorós, vostés que fa uns mesos estaven
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precisament en contra que es flexibilitzara en els ajuntaments, i ara que estan els socialistes
estan a favor que es flexibilitze, jo ho estic abans i després, però bé. Anem a parlar al final
de pressupost, perquè jo crec que és al que hem vingut avui al plenari. I el pressupost, al
final, el que arreplega és eixe reforç que portem els últims anys de tres potes: polítiques
econòmiques, polítiques socials i manteniment i inversions per a la ciutat.
Polítiques econòmiques. Bé, aquest govern en els últims anys ha creat noves línies IMPULS
que han suposat unes 161 ajudes a emprenedors. Ara volem també poder ajudar a
consolidar aquestes empreses. Aquest serà un dels projectes que compartirem amb Podem.
I que jo crec que si alguns de vostés s’hagueren molestat també de parlar amb nosaltres,
doncs també podríem compartir. Perquè jo crec que el què és bo per a la ciutat, és bo per a
tots.
S’ha propiciat la creació d’unes 20 empreses, pel que vosté comentava, amb els projectes
ÀgoraLab i Àgora Emprenedors, que han desenvolupat també la... on tenim també dues
tècniques per a la inserció laboral, i altres dues tècniques per a inserció laboral de persones
en situació d’exclusió social. Eixe és l’esforç que fa també l’Ajuntament per intentar que tots
puguen trobar feina a la nostra ciutat.
Hem invertit i continuem invertint en la contractació a través de programes com Avalem, tant
per a joves com per a majors. Estem parlant d’uns 5 milions d’euros els últims anys que ja
tenim... I, a més, a banda d’eixos 5 milions d’euros, continuarem treballant. Un d’eixos nous
projectes, com estava comentant el senyor Santiago, Avalem Experiència, en el qual volem
contractar eixa brigada de caràcter forestal per a la ciutat. Però, a més d’això, també tenim
en funcionament les aules de formació al CCJ, perquè també complim els nostres
compromisos, senyor Ivorra. Hem trobat una solució viable a l’etern debat del sòl industrial, i
Pagos, Pagos, disposa dels informes favorables, i ara busquem finançament del SEPES
perquè el Ministeri ho puga desenvolupar. No venem fum com altres governs que en el
passat venien fum sobre desenvolupament de sòl industrial en esta ciutat.
Rodes, el projecte, que albergarà el CDT, la seu del districte digital, per a la implantació
d’empreses de base tecnològica, i que podria suposar la creació de més de 500 llocs de
feina. Suposarà una inversió de 7 milions d’euros a la nostra ciutat. Projecte per al qual, com
saben, fa anys que estem estalviant per poder executar-lo. Perquè, com saben, depén d’una
subvenció d’EDUSI que, com més recursos corrents tinguem, més subvenció anem a
obtindre.
Totes aquestes qüestions i moltes altres, com l’oficina de captació de fons europeus, perquè
necessitem buscar finançament per als nostres projectes, requerixen un pressupost, i crec
que ací parlem de continuar donant oportunitats a la nostra ciutat.
Està clar que no és fàcil canviar dinàmiques, dinàmiques de projectes basats en
l’especulació, on els emprenedors i el coneixement quedaven relegats als interessos
econòmics d’uns pocs, però això és parlar de passat, veritat, senyor Ruiz? Un passat que,
de vegades, encara aconsegueix fer mal. Ací tenim la seua gestió en Serelles, la Rosaleda,
les desenes d'habitatges del centre en mans d’uns pocs especuladors que han vist frustrats
els seus interessos per la vinguda de la crisi. I en eixe sentit, anem a buscar solucions,
anem a canviar dinàmiques, amb l’Observatori de l'Habitatge, amb més recursos per a
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l’adquisició i el manteniment d’immobles i amb un increment de la partida per poder actuar
per compte de tercers. I en este sentit, vull donar les gràcies tant a Podem i a Ciutadans per
asseure’s, treballar i buscar solucions.
Crec que la gent reclama de nosaltres solucions i diàleg, crec que la diversitat que es
repeteix eleccions rere eleccions, el que ens demana precisament és aquesta actitud, i crec
que quan la política es converteix en una preocupació, és quan deixa de ser útil per a la
gent, quan s’utilitza la política, senyor Ivorra, per a dir, per exemple, que uns enderrocs van
a contaminar un aqüífer. Quan s’utilitza l’alarma social de manera infundada, vosté no està
fent política, està fent una altra cosa. Però miren, les paraules són això, són paraules, i jo
vull també donar algunes dades.
Les llicències d’obertura l'any 2019. Doncs, mire, continuen mantenint un ritme de 190 a
l’any, enfront de les 60 que hi havia quan vam entrar a governar i les 60 que tramitava el
Partit Popular.
Els esforços en formació, en emprenedoria, estan començant a donar els seus fruits. Ja li ho
he comentat, ací tenen la creació d’eixes 20 empreses o les 161 que s’han donat a
emprenedors a través d’IMPULS.
Les dades de l’Impost d’Activitats Econòmiques donen un balanç positiu d’abans. És a dir,
tributen noves empreses que facturen més d’1 milió d’euros a la nostra ciutat.
Els nous comerços per al centre, les ajudes que estem gestionant des del centre. Sabem
que l’objectiu que fixava aquesta estratègia parlava d’uns 30 negocis per a qualificar-lo
d’èxit, i en portem més de 40.
Després, pel que fa al creixement de la població, encara que creix lleugerament, creix
lleugerament a pesar de tindre un creixement vegetatiu negatiu, que no el pateix només
Alcoi, sinó que pateix, de manera molt greu, la província d’Alacant, i si miren les dades dels
últims mesos, que jo també m’he molestat en mirar-les, respecte a la filiació a la Seguretat
Social i la taxa de l’atur, vostés podran veure, jo he pillat com a referència l’any 2015, perquè
esta legislatura acaba de començar. Doncs bé, des de 2015 fins ara, pel que fa a la taxa de
desocupació, passa del 18,72 al 13,48, i pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, passa
del 37,45 al 44,02. Per tant, creix l’afiliació a la Seguretat Social.
Segona pota, polítiques socials. L'any 2018 ja triplicàvem els pressupostos en polítiques
socials respecte de les polítiques que el Partit Popular estava duent a terme a la ciutat.
Estem parlant del fet que en 2018 hi invertíem 3,4 milions d’euros, ara estem en 5,5 milions
d’euros, i encara que es reduïsquen algunes partides, també se’n creen d’altres, altres que
generen nous programes, com l’acompanyament socioeducatiu per a menors o la
implementació, a banda de la subvenció que dóna Conselleria, per a atendre menors en
període estival, i això perquè ningú no es quede fora, encara que no s’haja pogut acollir a
eixes subvencions. Per no parlar-ne, evidentment, del projecte que tenim amb UNICEF de
«Ciudades Amigas de la Infancia», la creació dels pressupostos Xiquets o els esforços per
ser també Ciutat Amigable amb les Persones Majors, amb un increment de les activitats per
a la gent gran.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13067230307013014372 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

23 de 52

A banda, com sabeu, parlant d’inversions, doncs tenim eixe projecte d'habitatge
col·laboratiu, que suposarà uns 2 milions d’euros, i que ajudarà també que la zona del
Partidor siga rehabilitada.
Com bé va dir fa uns dies, senyora Obiol, el pressupost es treballa al llarg de tot l’any amb
les mocions, amb els precs, amb les preguntes. El fet de demanar propostes suposa al final
donar una porta oberta per treballar determinats projectes o incrementar determinades
partides, per prioritzar determinades qüestions, que de segur que sempre són bones per a la
ciutat i, que de segur podem arribar a un enteniment, i estan incloses també en aquest
pressupost, qüestions que, encara que no tinguen una partida específica, van a
desenvolupar-se des de les diferents regidories. Jo crec que si vosté s’haguera molestat a
asseure’s a parlar amb mi, a dialogar, açò ho sabria i jo podria estalviar-me aquesta
explicació.
I la tercera pota, manteniment i les inversions de la ciutat. Tot el que pressupostem ací
sempre serà insuficient, i tot el que fem, sempre serà poc, comparat amb el que queda per
fer. Crec que ací, pràcticament, tots els que hem tingut a bé proposar qüestions, han abordat
aquesta qüestió d’una manera o d’una altra, amb unes partides o amb unes altres, i al final,
els recursos corrents, en qüestions de manteniment, també augmenten. Parlem d’un 12% de
despesa corrent, i això sense comptar les inversions per actuacions que tenim previstes,
com el barri de la Sang, Sant Pancraç, la plaça Benissaidó, les inversions als polígons on es
preveuen enguany, com bé estaven comentant, 800.000 euros, que vénen a suposar un
increment respecte dels més de 4 milions que ja portem invertits en els últims anys. La
creació de la brigada forestal, com bé comentava abans, la millora dels espais naturals i la
recuperació de barrancs, la redacció del projecte de finalització del Pla d’Accessibilitat, que
suma les inversions d’accessibilitat que ja teníem. El redoblament d’esforços, com bé
comentava abans, en el tema d'habitatge, encara que portem 3 milions d’euros invertits en
ARRU, que han suposat la recuperació de 121 habitatges al centre de la ciutat. Projectes
com la Ronda Nord, que comentava la senyora Sánchez, que han expressat el seu interés
perquè es duga a terme aquesta infraestructura vital per a la ciutat, i que nosaltres també
entenem que és una infraestructura necessària. Però, també, m’agradaria parlar de
regulació fiscal, tema que han anomenat. Jo crec que si vostés miren la regulació fiscal dels
últims temps, s’adonaran que el que hem fet és que aquelles que menys tinguen, menys
paguen, però també ens hem preocupat enguany per qüestions mediambientals, qüestions
mediambientals que hem abordat tant en l’IBI, en l’ICIO, com en l’IAE, en el tema dels
comerços, per poder bonificar aquells comerços que s’acullen a plans de reciclatge. Hem
mantingut les ajudes a vehicles híbrids i elèctrics. I també de caràcter econòmic, senyor
Ruiz, com vosté comentava, les ajudes que tenim per foment de l’ocupació tant a l’IBI, a
l’ICIO, com a l’IAE, i potser algunes propostes que vosté proposava, no li van ser
acceptades perquè ja estaven regulades, i li ho vam explicar, però això hui, ací no ho ha
comptat.
Per què done estes dades també en el tema fiscal? Doncs perquè resulta que Alcoi està per
damunt de la mitjana nacional i autonòmica amb relació a la quantitat de serveis que presta
als seus ciutadans comparada amb el que espera ingressar per la prestació d’eixos serveis.
Això se li diu eficiència, senyor David, pel que comentava vosté de l'eficiència. També li
comente que pel que fa a un pla estratègic, aquesta ciutat ja fa temps que el té ―Sr.
Alcalde: Vaja acabant―. Per tant, crec que és un document que inclou totes aquestes
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qüestions. Jo crec que el què és difícil és explicar un vot en contra, sobretot, per aquells que
no han sigut capaços de proposar una alternativa, senyors del PP, senyors de Guanyar. Per
això, per això, jo els convide que, si no els agrada, si no els agrada, ja que no proposen res,
almenys tinguen la decència de no obstaculitzar i abstindre’s.
Sr. Alcalde: Comencem la segona ronda d’intervencions.
Sr. Abad: Buenos días de nuevo. Dar o no soporte a los presupuestos no influye en qué
digamos, qué nos parece bien o mal. Hay cosas que se hacen bien, pero otras muchas se
podrían realizar de una manera más efectiva y eficiente. De todas formas, este no es
nuestros presupuesto. Tenemos que anteponer la mejora de Alcoy y de todos los
ciudadanos por igual.
Esto no quiere restar importancia al trabajo realizado por los funcionarios municipales.
Sabemos que muchas veces hacen lo imposible por poder presentar los presupuestos.
Queremos felicitar a todos ellos. Recalcar que los presupuestos deberían presentarse antes
de acabar el año. Estamos a finales de febrero y no tenemos todavía unos presupuestos
aprobados. Esta es una de las decisiones más importantes para la ciudad, ya que de estos
presupuestos dependen todos los proyectos a ejecutar a lo largo del 2020. Durante años,
muchas de las diferentes enmiendas planteadas por los grupos políticos municipales se han
llevado a término, pero muchas otras se han quedado en el tintero. Durante este 2020,
trabajaremos en la elaboración de propuestas para los presupuestos de 2021, que estarán
enfocadas a todos los ciudadanos sin ninguna distinción. Lo que debemos hacer es
transmitir las peticiones y necesidades de los ciudadanos, y eso es lo que desde Vox
haremos.
Unidas-Podemos ha dado públicamente su soporte a estos presupuestos, tenemos en Alcoy
el reflejo del Gobierno Central, miedo me da! Esta composición no será buena para Alcoy, al
igual que no lo será para España. No se duerman, porque estaremos muy pendientes de
que lleven a cabo sus propuestas. Votaremos que no a los presupuestos, no vamos a dar
soporte a unos presupuestos que utilicen dinero público para financiar a colectivos que no
representan a todos los ciudadanos, que dan libertad a unos pocos y privan de ella a la
mayoría. Sabemos que a Vox no se le quiere en las instituciones, pero les aseguro que Vox
ha venido para quedarse y para velar por el bienestar de todos los alcoyanos. Gracias.
Sra. Obiol: Bé, per finalitzar, algunes coses. Ja estem com sempre, no?, que estic
enfadada, no sé si és que esperàveu una dona submisa i dòcil, però evidentment no ho sóc,
heu tingut mala sort.
Jo, el que no entenc..., el que no entenc és com no esteu tots enfadats. No és cap secret, i a
més ho he fet públic per xarxes socials, i el senyor alcalde ho sabia, que jo tenia molta
il·lusió que el senyor alcalde entrara a l’Alcaldia, però el resultat ha sigut profundament
decebedor, i per això estic enfadada. I no entenc..., que compartim ideologia, i no entenc si
compartim ideologia, com Podem no ho estiga també. I tampoc no entenc com el PSOE no
ho està amb la condescendència amb què parla Podem, sobre vosaltres, d’estirar els fils
com si fóreu menors d’edat.
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Parlem, no? I, a més, jo relativitzaria també molt això de les formes i de les maneres, perquè
, a més, en el pacte de govern central ho hem vist, que dies abans Sánchez patia insomni i
després d’això es va convertir en una abraçada. Per tant, són qüestions d’interessos, de
relacions de poder i, per tant, no de maneres ni que estiguem enfadats més o menys, són
altres qüestions les que es manegen ací.
Tornem també al fet del consens, del diàleg i de la negociació. Com bé ha dit la senyora
Moltó, si ens haguérem assegut amb ella, haguérem sabut on estaven les partides, però és
que nosaltres volem que ho sàpiga tothom, quina és la manera que els ciutadans poden
saber si el que nosaltres hem demanat hi està, per què no està, no està explícitament. Jo he
dit, no està explícitament, i no està. Això no és cap mentida, han de parar-la pel carrer
perquè els ciutadans puguen saber. Tindrà un problema vosté si fa això.
Després, també és important per a nosaltres incidir en una cosa: el consens, el diàleg i la
negociació no és claudicació, no és mirar cap a un altre costat, no és jugar amb les
sensibilitats de la gent i no és construir edificis grans amb peus de fang, és fer-ho
seriosament, amb col·laboració amb qui..., amb qui l’interesse, però sempre mirant per
respondre realment a les necessitats de la gent. I nosaltres, com hem fet sempre i com tots
vosaltres sabeu, estarem ací, no ens hem mogut, per millorar, lluitant per millorar la vida de
la gent amb diàleg, amb consens, però també, també, amb denúncia, i també, amb
reivindicació. I, sobretot, pensar que hi ha coses que no es poden negociar ni es poden
consensuar ni es poden dialogar perquè representen la vida quotidiana de les persones que
viuen ací, i si fem això, és important tindre-ho també en consideració en els pressupostos,
que no es poden consensuar determinades coses perquè ara ens interessen més. I
precisament per això, per aquesta lluita quotidiana que fa tants, tants anys, que nosaltres
duem --nosaltres? Pablo i jo directament?, si no tots, ja acabe, els que ens han antecedit--,
no podem aprovar el pressupost, perquè si poguérem, no dubteu que ho faríem, si
poguérem aprovar-lo, si nosaltres vérem reflectides les coses que pensem que els interessa
a la gent i que representa el benestar de totes les persones d’aquest poble, ho faríem sense
cap dubte, sense esperar a més, sense res a canvi.
Sr. Santiago: Gràcies de nou, alcalde. Saben quina és la principal diferència entre vostés i
nosaltres? Vostés estan còmodes en el conflicte permanent i estan enfadats contínuament; i,
en canvi, nosaltres ens preocupem i ens ocupem, però per un pressupost que no ens
agrada, però que hem intentat, com he dit al principi, arrossegar als companys del PSOE a
les nostres tesis, als nostres projectes de ciutat. I, per això, per això, hem treballat de forma
conjunta una proposta que entenem que millora el pressupost actual; i perquè, sobretot, hem
arribat a un acord per a recuperar els serveis bàsics privatitzats, i ací és un punt on
segurament ens podrem trobar.
A nosaltres, com he dit, l’actual pressupost ens preocupa i ens ocupa, i per això estem
constantment en contacte amb la societat civil, estem totalment en contacte amb els
col·lectius locals i intentem fer arribar les seues propostes on toca, que és al govern
municipal. I intentem arribar on la resta de partits no poden o no saben arribar.
Dit això, nosaltres tenim molt clar que, tot i que estem satisfets amb l’acord que hem assolit,
el nostre suport no serà il·limitat, el nostre suport no és un xec en blanc, i dependrà del
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compliment dels acords, encara que alguns de la corporació no s’ho creguen i continuen
estant a punt de brega amb nosaltres in æternum.
Tot i això, nosaltres continuarem amb la mà estesa per a treballar amb les companyes i
companys d’Esquerra Unida o de Compromís, i poder arribar a acords i consensos per
millorar Alcoi. I, com he dit al principi, poder recuperar serveis, oferir més musculatura en el
disseny de polítiques públiques d'habitatge.
Entenem que som un instrument necessari en una dècada de canvi, de consensos, de
diàleg i d’acords, i nosaltres continuarem estant amb una política de mà estesa per a poder
continuar millorant la nostra ciutat.
Sra. Rosa García: Gracias de nuevo señor alcalde. Yo sigo agradeciendo el trabajo
elaborado por la señora Moltó, aunque me confunde varias veces. Y eso que mi apellido,
vamos, no es precisamente una apellido vasco de estos difíciles.
Bien, y antes de empezar también, si me lo permiten al compañero de Vox, que se parece
en su discurso, se que no le va a gustar, pero se parece en su discurso al señor Ábalos con
eso de que ha venido para quedarse. A mi me ha dado esa sensación.
Bueno. Yo valoro, respecto lo que se ha dicho, que este presupuesto, desde luego, ha
disminuido, como ya hemos dicho todos los compañeros respecto al del año pasado, pero
es un presupuesto continuista, es un presupuesto muy parecido al anterior, por lo tanto, si
es similar, pues sí que me ha sorprendido las posturas de algunos grupos, los grupos que se
han negado y que el año pasado si que aprobaron este presupuesto. Yo lo que quiero decir
es que tenemos, el Grupo Ciudadanos, tenemos un compromiso formal de ejecución de las
partidas que hemos incluido, porque hemos incluido, hemos conseguido incluir propuestas y
para nosotros eso era lo importante, creemos que todos tenemos una responsabilidad
política para con este municipio y cada uno debe afrontarlo y lo debe afrontar pues, pues
como lo de a entender su capacidad o su forma de ser, nosotros pensamos que la forma de
sentarse a negociar, poder trasladar nuestras propuestas y trabajar, trabajar, trabajar de
forma productiva, Ciudadanos mira hacia adelante con proyección de futuro, con la larga del
coche encendida, porque este viaje dura 4 años y hay que ver bien los obstáculos y las
curvas y estoy de acuerdo con muchas de las manifestaciones más críticas que se han
hecho hoy aquí, estoy muy de acuerdo, pero no vamos a paralizar los presupuestos de
perquse y sobre todo el primer año, porque como he dicho en mi primera intervención, esto
es una carrera larga, es de cuatro años. Creo que algunos vienen hoy aquí con un fin claro y
bien definido y ese fin no es el trabajo conjunto que lleve a una mejora en la vida de los
alcoyanos, es un fin político que, probablemente, la ciudadanía, mucho más sabía de lo que
algunos piensan, va a entender perfectamente. Miren, los alemanes tienen la curiosa
palabra “zeitgeist” que significa el signo de los tiempos, los fantasmas de los tiempos, de
cada tiempo, y aquí nos encontramos con que algunos partidos están demostrando lo que
para ellos es el signo de los tiempos, bronca, bronca, bronca, cuanto más bronco el tema
mejor y si se puede faltar el respeto también, y me estoy refiriendo a una palabra muy
concreta que ha salido, que ha sido “mercadear”, denigremos todo, no nos paremos a crear,
parémonos a destruir, a criticar de forma destructiva y si se puede obstaculizar, mejor, pues
no, desgastemos cuando algo no funciona, no sólo con el ánimo de desgastar y eso es lo
que aquí se intenta y al que no lo hace, como por ejemplo a nosotros, el grupo Ciudadanos,
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al que no sigue ese tono agresivo, al que no intenta embarrar, se le tilda, por supuesto bajo
mano, de blandito. Las cosas se hacen de otra manera y el problema de la política es que es
la política de la bronca, que es la que ahora parece imperar, la que tenemos día a día en las
Cortes Generales y Autonómicas y la que parece que queremos trasladar también al
municipalismo, cuando el municipalismo es otra cosa, no señores, insultar no es de ser
oposición dura, armar la bronca, no significa ser eficiente, afortunadamente, aún hay veces
que la diplomacia vence por encima de cualquier otra cosa. La cuestión que hay que
plantearse es el por qué nos han votado a cada uno de los partidos, si para adoptar una
posición confrontadora o para adoptar posturas de consenso que hagan avanzar nuestra
ciudad. Nosotros lo tenemos muy claro. Hay una frase y con esto finalizo, de Mahatma
Gandhi, que me encanta y dice: “Aprende a esperar el momento exacto para recibir los
beneficios que reclamas”. Nosotros, Sr. alcalde, esperamos que el momento exacto no
exceda de este curso político, porque, de lo contrario, nos obligará a plantearnos nuestra
postura en cursos posteriores. Gracias.
Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. He comentat abans el valor..., falta el valor de la paraula, perquè, per
exemple, ara fa un any, en març del 2019, havíem acordat o teníem previst fer l’actuació de
Rodes, del que parlàvem, i tot un pla..., un congrés internacional, on parlàvem de portar
feina a este poble, on parlàvem de treball conjuntament, i que havíem acordat conjuntament.
I un any després, del 14 de març de 2019, no sabem absolutament res, no sabem res, ni del
congrés internacional ni de la planificació de les empreses que havien de vindre, i l’únic..., el
que ara ens hi apareix és que, ara, la regidora d’Hisenda, la Sra. Moltó, ens ha comentat
que hi ha 9, possiblement 500 treballadores per al Parc Tecnològic de Rodes, per a RodesFutura, quan en la premsa, al seu dia, n’eren 600. Ens parla del districte digital, que és
fantàstic, és un document meravellós, però que actualment, a hores d’ara, no sabem res a la
ciutat d’Alcoi, no tenim cap planificació del districte digital per a la ciutat d’Alcoi. Ens
parlen..., ens parlen..., ens parlen que s’han creat 40 empreses noves al centre de la ciutat,
40 comerços, i estem contentíssims que s’hagen creat, però això no és un canvi de
tendència d’empreses per a la nostra ciutat, no és un canvi de creixement de la qüestió
econòmica (...) d'esta ciutat, que necessita imperiosament un canvi estratègic de creació
d’empreses i de creació de feina, i actualment no està fent-se. Des de Compromís hem
intentat col·laborar, en 2018, en 2019, per a canviar eixa tendència, i ho vam fer, però des
de març de 2019 vostés han abandonat eixe camí en què anàvem junts de la mà. No s’ha fet
en 2019 eixe congrés, es va abandonar, va desaparéixer. Per a nosaltres és important la
feina, i li ho dic..., i li ho dic i sé que no hi ha cap problema. Si vosté ha estat d’acord amb el
districte digital que va a fer, comprometa's ací que en esta legislatura, des del Districte
Digital es farà alguna cosa més que anuncis. Perquè, malauradament, el que estem veient
és que no va a aparéixer..., no va a aparéixer, malauradament, i ho patim, i desitgem
verdaderament que la ciutat tinga eixe model econòmic de creixement, però no està
apareixent. Per a nosaltres, el que he dit, la seua falta de valor de la paraula amb els acords
presos anteriorment, és el que ens obliga a votar que no. Gràcies.
Sr. Ruiz:
Gràcies, Sr. Alcalde. S’ha parlat de la funció de l’oposició i la funció democràtica de
l’oposició és la de control i fiscalització del govern i, com avançava abans, tenim serioses
dificultats per poder desenvolupar eixa tasca, se’ns impedeix accedir a expedients. En la
ciutat intel·ligent en la qual diu viure el Sr. Alcalde, no se’ns permet fer còpia de documents i
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hem d’anar com en el segle XIII, anar copiant a mà, o amb un registre, amb un accés al
registre tercermundista. Faria bé el Sr. Alcalde d’atendre a les paraules del Síndic de
Greuges que, recentment, Ángel Luna, del Partit Socialista, ha dit que «No es posible que
los alcaldes crean que tienen el privilegio de que la información es suya, recurriremos y
buscaremos la inhabilitación». Espere que en prenga nota, perquè els regidors de l’oposició
tenen el mateix dret a la informació que els membres del govern, com ha dit el Sr. Luna. Fins
ara hem parlat molt de despeses i no hem parlat dels ingressos. Ens preocupa que estiguen
unflades, de forma evident, les recaptacions de l’impost de béns immobles, ens preocupa a
nosaltres, però també a la interventora de l’Ajuntament d’Alcoi, que en el seu informe
adverteix «especial cuidado» amb eixe impost. El govern preveu recaptar 19 milions d’euros
i l’any passat no van arribar als 17, segons assenyala la interventora, són dos milions de
diferència que, si fallen, poden provocar problemes, sobretot perquè enguany augmentant
els sous dels treballadors van a quedar-se sense eixa borsa de sobrant de salaris que
permetia compensar la davallada d’ingressos. De l’anàlisi del pressupost del 2020 ens
agradaria quedar-nos amb una partida que resumeix l’essència, l’ADN que diria el Sr.
Santiago, del projecte polític que representa. Estic parlant de la partida de demolicions
d’edificis a càrrec de tercers, es a dir, els diners per a tombar cases ruïnoses si no ho fan els
seus propietaris. Eixa partida abaixa un 30%, eixa era la previsió que tenia el Govern
d’intervindre en el Centre. De fet, fa només dos mesos ens deia en comissió informativa que
no anava a tombar res en la zona de la placeta de les Eres. Hui ja n’hi ha dos edificis
tombats. Després que set cases hagen caigut amb conseqüències tràgiques, s’afanya a fer
tot el possible per a cobrir el que no ha fet en una dècada de govern. Ara arriba «el primo de
Zumosol”, els tècnics de la Generalitat, a revisar tots els edificis per a tapar eixa falta de
gestió. Miren, porten 9 anys al Govern, només que hagueren revisat un edifici a la setmana,
no dos, tres, quatre, no, un a la setmana, tindríem controlats vora 500 edificis. Però, clar, no
han controlat res i ara vénen les preses. És més, vostés no només no han revisat edificis,
sinó que ni tan sols han exigit als propietaris que ho feren, han permès que els edificis se
saltaren una i dues revisions, i ara la solució és derogar l’ordenança que regula eixes
inspeccions tècniques dels edificis, eixe és el control que volen tindre dels edificis del
Centre. Doncs ja li ho diuen, fins i tot, els periodistes, Sr. Alcalde, com Marc Grau: «les
cases no cauen pel temporal, sinó per la falta de manteniment», i en vore que en el
pressupost abaixava aquesta partida de 100.000 a 70.000 euros, ens preguntem si és que
no li preocupava el barri abans que se li caiguera a trossos, o és que no viu a Alcoi? O és
que continua en Fitur? Doncs, torne a Fitur i comence a treballar per garantir, almenys, la
seguretat dels ciutadans i el patrimoni de tots els alcoians. Pel que hem vist, amb aquest
pressupost no ho aconseguirà. Per això no podem aprovar uns comptes que van cap enrere.
L’any passat es parlava d’un pressupost que augmentava en cultura, en promoció
econòmica, que apostava per l’educació, per l’accessibilitat o l’habitatge. Enguany, el
pressupost redueix totes les àrees: un 13% les partides d’esports, 34% les de cultura, 22%
les de promoció econòmica, 4% les de manteniment i un 20% les polítiques socials; i, a
sobre, ens demana que ens abstinguem després de vore les promeses incomplides i les
mateixes promeses establides en les inversions per a complir amb la seua gran majoria. I ho
tenim clar, votarem que no, però sí que demanaríem que, per favor, dins del context i de
l’acord que hi ha hagut amb Podem, que se’ns explique, almenys, quina és la intenció de
municipalitzar els serveis bàsics, quins són els serveis bàsics que són susceptibles de
municipalitzar, perquè eixa línia no va en consonància amb el que se’ns ha expressat en
assumptes com, per exemple, el transport públic o el servei d’aigua. Moltes gràcies.
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Sra. Moltó:
Mire, Sr. Ruiz, jo crec que el millor que pot fer és, primerament, llegir-se els papers que té
davant per a poder, després, parlar ací al plenari, perquè quan diu que redueix la partida per
compte de tercers, jo no sé si vostè ha vist la modificació de crèdit que aprovarem ara
després, que ve d’incorporacions de romanents i que precisament augmenta eixa partida.
Aleshores, no té massa sentit això que està dient, però bé, com moltes altres coses. Pel que
comentava Guanyar, o siga, a mi hi ha una cosa que em xoca. Vostés diuen que hui vénen a
aquest plenari sense tindre el document definitiu de pressupostos, això és impossible, o
siga, vosté no pot vindre a un plenari de pressupostos sense tindre el document definitiu,
informat per tots els tècnics d’aquesta casa, és que jo crec que seria un insult al treball que
han estat fent al meu departament durant aquest temps, però és que vostés, a més, que no
han presentat propostes, han presentat una cosa, una cosa, que vostés li diuen esmena,
però és que jo quan vaig ensenyar això als tècnics del meu departament van dir: «és que
açò una esmena no és». Una esmena té un requisit molt bàsic, vosté lleva una quantitat d’un
lloc i posa eixa quantitat en un altre. Vosté, amb el que ha presentat, que no sé com
anomenar-ho, té molt clar que vol llevar la subvenció a l’Associació de Sant Jordi, que també
inclou enguany les bandes; que vol llevar el projecte Smart City, perquè volem ser
sostenibles, perquè volem lluminàries led, pàrquings intel·ligents, sensor de control
mediambiental. Això també l'afecta, Sr. Ivorra, també llevem un poquet de Rodes, que té
massa diners. Clar, fa molts anys que estalviem, si llevem vint, doncs igual són vint menys
també que vindran de subvenció, total quaranta. Sr. Ivorra, açò també l'afecta. I, després,
doncs, posem de crear unes partides a zero euros per a projectes, que com li estava
comentant, si vosté s’haguera assegut a parlar-ho, ja no assegut amb mi, simplement aquell
dia que vam fer eixa reunió conjunta, que estaven tots els regidors, preguntar-ho, no fa falta
que vinga cap pel carrer a preguntar-me, que per a això tenim les reunions ací a
l’Ajuntament. Doncs bé, les crea a zero euros, jo crec que amb bon criteri perquè com ja
està fent-se des de diferents regidories, doncs amb bon criteri. I vosté també, Sra. Obiol, va
dir en un plenari, i jo en vaig prendre nota perquè vostè deia «que ningú ens obliga a estar
ací», i té tota la raó, ningú no ens obliga a estar ací, però és que el que vostè ha fet no la fa
digna del seient que vosté està ocupant ací, i ningú no ens obliga a estar ací. I respecte de
Compromís, mire, Sr. Ivorra, jo crec que està bé que em presente una declaració
d’intencions de sis pàgines, dos dies abans d’entregar-li l’esborrany, i crec, crec, que podem
compartir moltes de les qüestions que planteja. De fet, moltes d’eixes actuacions ja estan
duent-se a terme, amb transparència, Big Data, Rodes-Futura, tema de la publicitat
institucional, el Consell Econòmic i Social... Jo al que el convide és..., el convide a formar-ne
part, però amb serietat, que abandone la política de la pancarta i que treballe per solucionar
problemes de la seua ciutat. Vosté ha buscat els últims mesos el rèdit polític de la mà del
Partit Popular. Vostè que ha patit la pèssima gestió del Partit Popular, recorda Sr. Ivorra,
recorda que vostè em deia: «és que és quasi..., és un delicte» el tipus de gestió que ens han
deixat, és que no s’han deixat pressupost ni per a poder governar durant sis mesos. Doncs
bé, no deixe els alcoians sense pressupost de la mà del Partit Popular. I, de veritat, lamente
la falta de predisposició que ha mostrat, precisament, en aquest pressupost. I pel que deia el
Partit Popular, doncs, la veritat és que és sorprenent, açò no hi ha per on agafar-ho. Mire,
Sr. Ruiz, vosté quan feia campanya, va haver-hi una frase que em va agradar molt, vosté
deia que anava a defendre «amb rigorositat», i jo deia, benvinguda siga la rigorositat, però
és que no sé on s’ha deixat eixa rigorositat, igual l’ha deixada en el mateix lloc que el seu
bloc d’opinió personal. És a dir, que l’ha eliminat. Sap a què em recorda açò: em recorda
una gran frase del Groucho Marx: «estos son mis principios, pues si no te gustan, tengo
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otros”. Vosté parla de falta d’acompliment de les propostes, però vosté és conscient que el
seu grup, quan vam estar en la comissió, ni tan sols va tindre a bé anotar-se en quin estat es
trobaven cadascuna de les propostes, és que no els interessava, és que els era igual, és
que vosté ací ha citat propostes que jo, en aquella comissió, els vaig dir que ja estaven
fetes, com l’enllumenat que estava comentant vosté de Gormaget, entre d’altres, que ja
estaven fetes. I vaig anar a una tertúlia i la Sra. Payá em deia projectes que no estaven fets i
que els acabava de dir que estaven fets o que estaven fent-se o en quin estat estan..., és
que no els interessava. Però, després, vosté parla de nivells d’execució, rigorositat de nou.
Mire que els ho he dit vegades. Per favor, quan parlen d’execució, siguen rigorosos de
veritat, tinguen en compte que l’execució, al final d’un pressupost, se sap en la liquidació,
tinguen en compte que en l’execució les dades que vostés estan donant són dades que fan
referència a obres que poden estar duent-se a terme, però que no s’han pagat. Això no vol
dir que no estiguen fetes, vol dir que no s’han pagat. Tinguen en compte el tema de la regla
de despesa, tinguen en compte el seu Serelles, la seua Rosaleda, el seu Bulevard, amb 1,5
milions que li va costar a aquest Ajuntament pagar el triple del que valia el manteniment
d’una part de la ciutat a un amiguet seu, 1,5 milions que hem recuperat, tot s'ha de dir. I
després es para a pensar en els grans projectes que tenia el Partit Popular per a esta ciutat,
es para a pensar en l’hotel de la Font Roja, en el camp de golf, es para a pensar, també, en
l’enllumenament del Barranc del Cint i també té en compte..., a vore, qui ha portat a la ciutat,
doncs, temes com el Palau de Justícia, el CADA, la rehabilitació dels ponts, el PROP,
l’oficina de la Policia Nacional?, el CCJ?, la Biblioteca Tirisiti?, l’Oficina de Comerç...? Qui ha
fet la via ciclopeatonal?, qui ha signat el conveni amb la Colònia d’Aviació?, qui ha posat en
funcionament les fonts d’aquesta ciutat?, després d’anys de deixadesa, de no anar a la
Conselleria a vore què es podia fer amb eixe protocol de la legionel·losi, per recuperar les
fonts de la nostra ciutat, qui ha donat una solució al sòl industrial en esta ciutat amb el tema
de Pagos? Doncs, tot això. També estaria bé que vosté ho tinguera en compte.
Sr. Alcalde:
Vaja finalitzant.
Sra. Moltó:
Vaig acabant. I, jo, simplement, al Partit Popular, al que el convide és que deixe de posar
vosté pedres en el camí. Si vosté realment vol treballar per Alcoi, doncs mire, jo crec que,
tenim molts de nosaltres representació en diferents institucions i una de les coses que, per
exemple, ens podria ajudar és eixe fons de cooperació municipal que la seua diputació li
nega a este Ajuntament, a diferència d’eixes diputacions on governen els socialistes. Doncs,
també estaria bé que l'aconseguira, no per a este govern, sinó per a esta ciutat, això seria
fer una oposició responsable. I, pel que respecta als altres, el que vull és agrair la
predisposició que han demostrat..., vostés han demostrat fer una oposició responsable. Està
clar que nosaltres anem a tindre diferències en moltes qüestions, i jo crec que, precisament,
poder estar asseguts ací suposa això, suposa saber que tindrem diferències i punts de
trobada i tractar de buscar quins són eixos punts de trobada, per Alcoi i per als alcoians.
Moltes gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sra. Moltó, i com sempre gràcies pel treball d’estos mesos per a fer possible
que hui tinguem un pressupost que, com ja vaig traslladar a tots els grups, no era un
pressupost fàcil, perquè ha requerit un esforç per part de totes les regidories per a ajustar la
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despesa i poder complir, així, amb el pla d’ajust que té en vigor aquest Ajuntament i que ens
obliga a reduir d’una forma important la despesa sense desatendre les qüestions importants
d’esta ciutat, tant el dia a dia, les polítiques socials, el manteniment de la ciutat, la promoció
econòmica...; com els projectes de futur que este govern està duent endavant i que està
marcant una línia de treball que, pese a qui pese, ens situa com una ciutat referent en tants i
tants aspectes. Ací, i en un debat com aquest en el qual..., dels debats més importants, el
del pressupost municipal, ens marquen també dos models d’entendre l’acció política, perquè
ací estem tots, els 25 regidors, representant els nostres partits, fent política, i això vol dir
marcar els nostres principis, idees, plantejament, propostes de com pensem, què ha de ser
la ciutat, el present i el futur d’Alcoi. Però també el pressupost és l’instrument no només de
fer política sinó de fer les polítiques que permeten transformar, canviar i millorar la vida dels
nostres ciutadans. I, hi ha grups que es limiten a fer política, i està bé, és legítim, i és part de
la seua funció, però al mateix temps es neguen a fer polítiques, es neguen a influir, a
proposar, a dur endavant aquelles accions i iniciatives que permeten millorar la vida dels
ciutadans. I, per això, vull agrair als partits que des de la responsabilitat i des de les
diferències, aposten per fer política i polítiques, aspiren a influir i a canviar les coses, a
millorar esta ciutat, com és el cas de Podem i de Ciudadanos, que en una decisió, jo crec
que d’assumpció de responsabilitat i de valentia, decideixen pegar eixe pas endavant i seure
a negociar, a plantejar propostes, i aprovar, amb el vot afirmatiu o l’abstenció, un
pressupost, que no comparteixen al 100%, perquè no és un pressupost que han fet ells, és
el pressupost que ha fet el govern municipal, però que volen ser útils a la ciutadania, i això
és el que han demostrat en la seua actitud. És cert que portem des de l’estiu treballant este
pressupost i a l’estiu sempre demanem propostes als diferents grups polítics de què volen o
com pensen que hauria de ser el pressupost municipal d’una forma oberta, no condicionada,
com està en el moment que es presenta en l’esborrany de pressupostos, en el qual hi ha...,
hi ha unes quantitats, unes limitacions majors a l'hora de poder modificar eixe, eixe
pressupost, en eixe moment. Tant Vox, com Podem, com Ciudadanos, com Compromís, van
plantejar propostes que ells entenien que havien d'incorporar-se al pressupost i, en molts
casos, s’han incorporat, encara que no al 100%, i hi ha dos partits que no van respondre, no
van tornar cap resposta i no presentaren ni una sola proposta al pressupost municipal, que
són Guanyar i el Partit Popular, i això és un fet, una realitat objectiva, indiscutible,
demostrable, van fer eixa deixadesa de funcions. I, després, quan es presenta ja l’esborrany,
va haver-hi una d’eixes reunions amb Compromís, que no va arribar a mentalitzar-se a
canviar el seu vot, ni una abstenció ni un vot favorable, però que jo reconec que l’esforç i la
voluntat de Compromís de seure, de dialogar i d’intentar arribar a un acord, encara que
després no s’hi arribara, i el nostre d’incorporar propostes, encara que no siga canvi d’una
abstenció o d’un vot favorable, perquè ací no es tracta del mercadeig, ací es tracta de
propostes, que entenguem, que són possibles d’incorporar i que siguen bones per a la
ciutat. Nosaltres, com hem fet sempre, les assumim, i no a canvi de res, perquè no volem a
canvi de res, volem millorar i incorporar propostes de tots els grups. El Partit Popular ja ens
va traslladar que no estava interessat a negociar ni a proposar res, i que no anava a fer-ho. I
per part de Guanyar, exactament igual. Vaig dir..., hi havia possibilitats de negociar, de...,
clar, quan negocies sobre alguna cosa..., va ser el silenci el que ens vam trobar. Vosté dirà
ara que havia sigut una decepció la meua responsabilitat com a Alcalde. I jo he de
reconéixer que tenia moltes esperances en vosté, en la seua incorporació a la política,
perquè sap que sempre l’he tinguda en gran estima personal i una gran consideració..., la
seua capacitat de treball... Jo, realment, no sé què ha passat, ni què..., ni perquè l’actitud
que manté vosté des de l’inici, des que la van nomenar candidata per part de la plataforma
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Guanyar. I, moltes vegades, després d’estos plens, alguns dels quals són aspres, hi ha
companys de la plataforma, amb els quals jo tinc una..., he tingut sempre una bona relació i
els tinc també en gran estima, i sobretot un gran respecte, sobretot els companys seus que
vénen del Partit Comunista, amb els quals el Partit Socialista ha compartit tantes lluites,
tants sacrificis, tants esforços, i que junts hem aconseguit conquestes i avanços tan
importants. I em diuen: «però què passa i per què no ens entenem?». Jo encara no ho sé,
per què no ens entenem, però és una realitat incontestable que no hi ha manera que ens
entenem, i jo no renuncie que en estos quatre anys puguem trobar algun punt en què puga
haver-hi un diàleg sincer, sense eixa agressivitat, sense eixa acritud que es trasllada plenari
a plenari. Perquè, sincerament, m’agradaria, i pense que seria bo, com crec que és molt
positiu que Podem haja pegat eixe pas, que no és un pas que es produeix ara per al
pressupost, ho vaig dir en la roda de premsa, des de l’inici de la legislatura hi ha hagut una
voluntat d’apropament, d’enteniment, de treball en comú amb Podem, que en uns casos es
materialitzen en acords, en altres no, perquè són forces polítiques diferents, però que no
renunciem a eixa possibilitat de seure, de treballar projectes, de treballar iniciatives,
desenvolupar-les i no buscar sempre l'esbroncada o intentar plenari darrere plenari
menysprear i no tindre en consideració el treball que fa el meu govern. Que la crítica,
evidentment, és totalment legítima i necessària, no?, però també són necessaris en política
els punts de trobada, els punts d’acord i sobretot en forces polítiques que haurien d'estar
més receptives, a l'hora de poder treballar conjuntament. En el cas del Partit Popular no hi
ha hagut decepció, sí que en algun moment quan es va anunciar això de «vinc ací per
canviar la política i fer les coses diferents», i ho va demostrar abans de ser portaveu del
Partit Popular, perquè va haver-hi un plantejament per part de vosté, de projectes que
pensaven que eren bons per a la ciutat, i ho són, i que a través d’eixe treball, eixe diàleg,
podria influir en la configuració del pressupost i vosté sap que totes eixes propostes s’han fet
o estan a punt de finalitzar-se, i les que no s’han fet no ha sigut incompliment d’este govern.
Vam dir que sí al clavegueram de Gormaig, i jo li vaig traslladar que aniria per mitjà d’una
sol·licitud de pressupost de subvenció de la Diputació d’Alacant, que no han concedit, però
que ara ha tornat a eixir i que anem a tornar a demanar i se suposa que, enguany, ja ens
donaran i podrem fer eixa actuació. Si no s’ha fet és per eixe motiu, no perquè no volem
resoldre un problema que hi ha en el clavegueram o la millora dels camps de futbol, que sap
vosté també que també ho vam sol·licitar a la Diputació i tampoc no va ser aprovada. I, ara,
en la nova convocatòria anem a tornar a presentar. Allò que no hem fet és per una raó
concreta i que ja estava explicitada en eixe mateix acord, perquè ja li vaig dir que anàvem a
sol·licitar-ho a través d’una subvenció a la Diputació i la resta, tota la resta, està..., està feta
o està a punt de finalitzar. Vosté, en el moment que hi va arribar com a portaveu del Partit
Popular, no va canviar la política, però sí que la política l’ha canviat a vosté. Ara ja, encara
que no li agrade, pot dir que vosté és portaveu del Partit Popular i és 100% Partit Popular.
La intervenció que ha fet hui és del Partit Popular, de la Sra. Bonig, del Sr. Nando Pastor,
del més clàssic i més ranci Partit Popular, perquè la utilització que està fent vosté del que va
patir este poble en els últims mesos, és vergonyosa, i hui ho ha tornat a fer, hui ho ha tornat
a fer, és el Partit Popular. Però, com deia, tenim un pressupost que incrementa les polítiques
socials, que aposta per atendre les necessitats que hi ha ara i vosté dirà, no volia deixar-ho
passar, que, clar, que una societat que va a millor i va avançant, les polítiques socials han
d’anar a menys, perquè el benestar de la gent no necessita eixes ajudes. I és tot al contrari,
perquè vostés, com a Partit Popular, entén les polítiques socials com a caritat, s'ha de ajudar
els pobres. I això no són les polítiques socials, esta societat necessita cada vegada més
drets, més conquestes que requereixen més esforç per part de totes les administracions per
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a poder consolidar eixos drets socials, els quals hem aconseguit treballant. I per això este
govern, durant tots els anys, des de 2011, ha incrementat i continuarà incrementant les
polítiques socials, però no és per a ajudar a qui ho necessita, que és necessari, per a crear
nous programes, nous serveis, noves formes d’atendre la realitat social d’esta ciutat i
enguany continuem fent-ho. Però, a més a més, és un pressupost que incorpora projectes
com el Parc Tecnològic de Rodes, que si vol, un dia fem una comissió monogràfica, vosté
que és president de la Comissió de Gestió Estratègica, i pot plantejar qüestions, i expliquem
i concretem, exactament, el projecte de Rodes, què és, en quin moment es troba i quina és
la seua perspectiva de futur. Perquè no tinc cap problema a poder-li-ho explicar, perquè
pareix que vosté tinga algun dubte sobre això. Però, clar, és un projecte referent i un
projecte de transformació i d’aposta del futur de la ciutat d’Alcoi, entre altres coses perquè té
el Districte Digital. Jo sé que al Sr. Màrius, cada vegada que diem «Districte Digital», li ix
una..., li ix una intolerància perquè és uns dels projectes més importants de la Comunitat
Valenciana, i no ha eixit de Compromís, sinó del govern valencià, i jo sé que a vosté i a
alguns del seu partit, els costa..., els costa i no ajuden ni contribueixen moltes vegades que
este projecte tinga tot el potencial que té. Però és un projecte que va a ajudar a captar
empreses, a dinamitzar i a fer d’Alcoi, conjuntament amb altres polítiques que estem fent
des d’este govern, en les quals estem treballant per al procés de transformació i digitalització
de la nostra economia, va fer, com deia, un espai de generació de riquesa, d’ocupació i de
transformació de la nostra ciutat. Com deia, un pressupost difícil, però al mateix temps
ambiciós, un pressupost que redueix i que requereix un esforç per part de totes les
regidories, però amb un equip que sap, amb un euro, multiplicar-lo per cinc i fer allò que este
poble necessita. Un pressupost que també naix d’un acord amb Podem, per l’aposta de la
gestió pública dels serveis. De quins serveis? Quins són susceptibles de municipalitzar-se?
Susceptibles, ho va dir la Sra. Obiol, de municipalitzar-se, són tots, tots els serveis són
susceptibles de municipalitzar-se, però este és un govern seriós, rigorós i responsable, i no
és un govern dogmàtic, no és un govern dogmàtic. Per tant, el que va a fer-se és estudiar
cas per cas, tots i cada un, vore quines fórmules són les millors en cada cas, i aplicar un
calendari i uns compromisos per a poder anar recuperant serveis, sabent que és impossible,
per gestió, per capacitat econòmica, per capacitat financera, prendre decisions de
municipalització de hui per a demà i en molts casos, segurament, aquells que són intensius
en capital, doncs és molt més complex que aquells que són intensius en mà d’obra. Això
crec que ho entenem, ho entenem tots, però sense cap tipus de prejudici ni de dogmatisme,
anem a fer eixe treball rigorós, si podem, però evidentment, amb totes les forces polítiques,
per a estudiar quina és la fórmula de gestió més eficient per als ciutadans, que al final això
és l’important. Com som capaços de gestar els millors serveis públics per a la ciutadania?
Eixa és la pregunta que hem de respondre en este procés. I com deia també la Sra. García,
vull agrair-li la seua abstenció i el seu treball. És curiós, perquè està ací el Sr. Antolí, a mi
m’han acusat durant molt de temps de tindre un pacte ocult amb l’anterior portaveu de
Ciudadanos a canvi de no sé què. Ciudadanos mai no va aprovar en 4 anys el pressupost
municipal. Sí que en vaig tenir l’abstenció, com ara amb la Sra. Garcia. Cap pacte ocult,
treball, diàleg, negociació, serietat, responsabilitat... Això és el que hi havia i això és el que
hi ha. Per això vull agrair-li el treball que ha fet i la predisposició a eixe diàleg i a aconseguir
punts de trobada des de la diferència i la discrepància, que és la grandesa final de la
política. Anem a passar a votació el pressupost municipal. (...) Per al·lusions un..., és que
ens hem al·ludit tots, és que en un debat ens al·ludim tots, per això ho dic (...). Té la paraula.
Sra. Obiol:
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Gràcies. Bé, nosaltres era tan sols demostrar la satisfacció de l’actitud del Sr. Alcalde, que
no havíem trobat fins ara. És veritat que hem tingut molts plenaris molt aspres, i ho hem
parlat, i ho hem parlat, no només amb altres persones, sinó també mútuament, i no és cap
secret. Tampoc, l’afecte, l’afecte personal que existeix des de fa molts anys, i que nosaltres
també hem procurat sempre deixar enrere aquest ressentiment. De fet, hem valorat
públicament les coses bones que feia el govern d’Alcoi per mitjà de notes de premsa.
Esperem, de veritat, que aquest plenari i aquestes decepcions mútues no impedisquen
poder bastir un present i un futur millor per a la nostra ciutat, que de segur que tots
busquem.
Sr. Ruiz:
Gràcies. Simplement volia que constara en acta el malestar del nostre..., del nostre grup pel
fet que el Sr. Alcalde utilitze el seu dret de tancar el debat per a desqualificar sense tindre la
possibilitat de donar l’opció a la rèplica. Una cosa és la crítica i una altra cosa és la
desqualificació.
Sr. Alcalde:
Retire el que és del Partit Popular, si l'ha molestat. Passem a votació.
1. 3261/2020 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL I PLANTILLA DE PERSONAL PER
A L’ANY 2020.
Se ha formado por esta Alcaldía el Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento para
el año 2020, comprensivo del Presupuesto Municipal.
La regulación presupuestaria se encuentra recogida principalmente en el art.112 de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, arts. 162 al 223 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), en el Real Decreto 500/90, de 20 de
Abril, que lo desarrolla, y en la Orden 3565/2008, de 3 de abril, por la que se establece la
estructura presupuestaria de las entidades locales, modificada por Orden HAP/419/2014, de
14 de marzo, Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, Orden
Ministerial HAP 2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
Así, el art. 112.1 de la L7/85 dispone que “Las Entidades Locales aprueban anualmente un
presupuesto único que constituye la expresión cifrada conjunta y sistemática de las
obligaciones que, como máximo, pueden reconocer, y de los derechos con vencimiento o
que se prevean realizar durante el correspondiente ejercicio económico. El presupuesto
coincide con el año natural y está integrado por el de la propia entidad y los de todos los
organismos y empresas locales con personalidad jurídica propia dependientes de aquélla”.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13067230307013014372 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

35 de 52

El Proyecto de Presupuesto Municipal General para 2020 se integra por el Estado de Gastos
cifrado en 59.808.978,98 € y por el Estado de Ingresos en 59.808.978,98 €,
presentándose, en consecuencia, nivelado.
Los ingresos por operaciones corrientes ascienden a 53.518.710,97 € imputándose como
tales los capítulos I a V del estado de ingresos.
En el expediente consta informe de la Intervención Municipal en el que se evalúa el
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de
equilibrio o superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición
contenida en el SEC, el objetivo de deuda pública y la regla del gasto.
Por otra parte, y en materia de personal, según el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril de Bases de Régimen Local:
Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la
plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios,
personal laboral y eventual.
Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y
establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de
personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general.
La plantilla que se propone está ajustada a la estructura establecida en el artículo 167 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y para su elaboración se han tenido en
cuenta todas las disposiciones legales que le son de aplicación.
Para su aprobación, la plantilla debe someterse a los mismos trámites que la aprobación del
presupuesto municipal previstos en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases de Régimen Local establece en su
artículo 123.1.h) que es competencia del Pleno la aprobación del Presupuesto Municipal.
Para la aprobación de este expediente se requiere la mayoría simple, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 123.2 de la citada Ley 7/1985.
Igualmente corresponde al Pleno la aprobación de la Plantilla Municipal de conformidad con
lo establecido en el artículo 123.1.h) de la Ley 7/1985.

A la vista de lo anterior, así como del dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Gobernanza y Régimen Interno, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor
de los concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12) y PODEM (2), los votos en
contra de los concejales de los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS
ALCOI (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), y con la abstención de los concejales del Grupo
Municipal CIUDADANOS (2), adopta los siguientes acuerdos:
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Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General para 2020 integrado por el
Presupuesto Municipal, por un importe en el Estados de Ingresos de 59.808.978,98 y de
59.808.978,98 € en el Estado de Gastos.
Estado de ingresos.CAPÍTULO

IMPORTE

1.- IMPUESTOS DIRECTOS

24.195.104,47

2.- IMPUESTOS INDIRECTOS

459.880,00

3.- TASAS Y OTROS INGRESOS

7.440.337,96

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20.739.241,24

5.- INGRESOS PATRIMONIALES

684.147,30

6.- ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES

4,70

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

3.558.863,31

8.- ACTIVOS FINANCIEROS

90.000,00

9.- PASIVOS FINANCIEROS

2.641.400,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

59.808.978,98

Estado de gastos.CAPÍTULO

IMPORTE

1.- GASTOS DE PERSONAL
2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

25.392.107,67
18.991.760,70

3.- GASTOS FINANCIEROS

585.238,66

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5.462.563,30

5.- FONDO CONTINGENCIA

615.000,00

6.- INVERSIONES REALES

5.661.816,45

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

111.400,00

8.- ACTIVOS FINANCIEROS

90.000,00

9.- PASIVOS FINANCIEROS

2.899.092,20

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

59.808.978,98

Segundo.- Aprobar las Bases de Ejecución para el Presupuesto Municipal de 2020.
Tercero.- La creación de las plazas de naturaleza funcionarial que a continuación se
describen (34):
PLAZA

CÓDIGO

Escala

Subescala

Clase

Categoría

ADMINISTRATIVO/A

1 3 006 100

AG

Admin.

Admin.

Admin.

ADMINISTRATIVO/A

1 3 006 34

AG

Admin.

Admin.

Admin.

AGENTE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

1 2 028 04

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

ANALISTA DE DATOS

1 2 200 01

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13067230307013014372 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

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

e-mail ajualcoi@alcoi.org – web

37 de 52
PLAZA

CÓDIGO

Escala

Subescala

Clase

Categoría

AUXILIAR SAD

1 5 114 06

O.A.P.

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

AUXILIAR SAD

1 5 114 12

O.A.P.

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

AUXILIAR SAD

1 5 114 13

O.A.P.

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

AUXILIAR SAD

1 5 114 14

O.A.P.

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

AUXILIAR SAD

1 5 114 15

O.A.P.

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

AYUDANTE ENCARGADO/A INST.
DEPORTIVAS

1 4 110 05

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Maestro

OFICIAL/A MANT. CENTROS EDUCATIVOS

1 4 106 12

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Oficial

OFICIAL/A POLICIA

1 B 020 01

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Policía Local

Ejecutiva

OFICIAL/A POLICIA

1 B 020 02

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Policía Local

Ejecutiva

OFICIAL/A POLICIA

1 B 020 03

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Policía Local

Ejecutiva

OFICIAL/A POLICIA

1 B 020 04

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Policía Local

Ejecutiva

OFICIAL/A POLICIA

1 B 020 05

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Policía Local

Ejecutiva

OFICIAL/A POLICIA

1 B 020 06

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Policía Local

Ejecutiva

OFICIAL/A POLICIA

1 B 020 07

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Policía Local

Ejecutiva

OFICIAL/A POLICIA

1 B 020 08

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Policía Local

Ejecutiva

OFICIAL/A POLICIA

1 B 020 09

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Policía Local

Ejecutiva

OFICIAL/A POLICIA

1 B 020 11

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Policía Local

Ejecutiva

OFICIAL/A POLICIA

1 B 020 12

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Policía Local

Ejecutiva

OFICIAL/A POLICIA

1 B 020 13

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Policía Local

Ejecutiva

OFICIAL/A POLICIA

1 B 020 14

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Policía Local

Ejecutiva

OFICIAL/A POLICIA

1 B 020 15

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Policía Local

Ejecutiva

OPERARIO/A LIMPIEZA

1 5 052 11

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Operario

TECNICO/A ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

1 3 172 02

Adm. Especial

Técnica

Auxiliar

Título
Bach./Técnico

TECNICO/A ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

1 3 172 03

Adm. Especial

Técnica

Auxiliar

Título
Bach./Técnico

TECNICO/A AUXILIAR EN INFORMATICA

1 3 169 02

Adm. Especial

Técnica

Auxiliar

Título
Bach./Técnico

TECNICO/A AUXILIAR EN INFORMATICA

1 3 169 03

Adm. Especial

Técnica

Auxiliar

Título
Bach./Técnico

TECNICO/A AUXILIAR EN INFORMATICA

1 3 169 04

Adm. Especial

Técnica

Auxiliar

Título
Bach./Técnico
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PLAZA

CÓDIGO

Escala

Subescala

Clase

Categoría

TECNICO/A INFORMATICO/A-ADE

1 2 201 01

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

TECNICO/A MEDIO/A AMBIENTAL

1 2 198 01

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

TECNICO/A MEDIO/A INDUSTRIAL

1 2 199 01

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

Cuarto.- La amortización de las plazas que a continuación se detallan (25):
DENOMINACIÓN PLAZA

CÓDIGO

NATURALEZA

AUXILIAR BIBLIOTECA-ARCHIVO

1

4

131

02

PERSONAL FUNCIONARIO

AUXILIAR BIBLIOTECA-ARCHIVO

1

4

131

04

PERSONAL FUNCIONARIO

AUXILIAR BIBLIOTECA-ARCHIVO

1

4

131

05

PERSONAL FUNCIONARIO

AUXILIAR MUSEO ARQUEOLOGICO

1

4

082

01

PERSONAL FUNCIONARIO

AYUDANTE CEMENTERIO

1

5

039

01

PERSONAL FUNCIONARIO

AYUDANTE CONSERVATORIO

1

4

014

02

PERSONAL FUNCIONARIO

AYUDANTE ECO-PARC

1

5

151

02

PERSONAL FUNCIONARIO

AYUDANTE INFORMÁTICA

1

4

178

01

PERSONAL FUNCIONARIO

AYUDANTE INFORMÁTICA

1

4

178

02

PERSONAL FUNCIONARIO

AYUDANTE INFORMÁTICA

1

4

178

03

PERSONAL FUNCIONARIO

AYUDANTE JARDINES

1

5

045

05

PERSONAL FUNCIONARIO

AYUDANTE JARDINES

1

5

045

08

PERSONAL FUNCIONARIO

AYUDANTE JARDINES

1

5

045

09

PERSONAL FUNCIONARIO

CAPATAZ

1

4

036

01

PERSONAL FUNCIONARIO

COORDINADOR/A GIMNASIO

1

4

168

01

PERSONAL FUNCIONARIO

EDUCADOR ESCUELA INFANTIL

2

3

040

22

PERSONAL LABORAL

INSPECTOR/A

1

3

029

01

PERSONAL FUNCIONARIO

INSPECTOR/A MEDIOAMBIENTAL

1

2

156

01

PERSONAL FUNCIONARIO

OPERARIO/A SERVICIOS

1

5

094

21

PERSONAL FUNCIONARIO

OPERARIO/A SERVICIOS

1

5

094

27

PERSONAL FUNCIONARIO

ORDENANZA

1

5

008

01

PERSONAL FUNCIONARIO

ORDENANZA

1

5

008

04

PERSONAL FUNCIONARIO

PROFESOR/A MUSICA

1

2

062

01

PERSONAL FUNCIONARIO

PROFESOR/A PIANO

1

2

065

02

PERSONAL FUNCIONARIO

PROFESOR/A SAXOFON

1

2

075

01

PERSONAL FUNCIONARIO

Quinto.- La modificación de la jornada de las plazas que se indican a continuación:

PLAZA

CÓDIGO

JORNADA
ANTERIOR

NUEVO %
JORNADA
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PLAZA

JORNADA
ANTERIOR

CÓDIGO

NUEVO %
JORNADA

PROFESOR/A CONTRABAJO

1

2

189

01

24,00

20,00

PROFESOR/A DIBUJO

1

2

069

02

100,00

57,33

PROFESOR/A DIBUJO

2

2

069

03

56,00

59,00

PROFESOR/A DIBUJO

2

2

069

04

37,33

57,33

PROFESOR/A DIBUJO

2

2

069

05

53,33

57,33

PROFESOR/A DOLÇAINA

1

2

190

01

20,00

28,00

PROFESOR/A TROMBON

1

2

195

01

60,00

64,00

Sexto.- Aprobar la Plantilla de Personal para el ejercicio 2020, según la redacción que a
continuación se transcribe:
A) PERSONAL FUNCIONARIO:
Nº
PLAZAS

GRUPO

ESCALA

SUBESCALA

CLASE

CATEGORÍA

101

C1

Adm. General

Administrativa

Administrativ
a

Administrativo

AGENTE EMPLEO Y DESARROLLO
LOCAL

4

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

AGENTE IGUALDAD

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

AGENTE POLICÍA

92

C1

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Policía Local

Básica

ANALISTA DE DATOS

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

ARQUEÓLOGO/A

1

A1

Adm. Especial

Técnica

Superior

Titulado superior

ARQUITECTO/A

2

A1

Adm. Especial

Técnica

Superior

Titulado superior

ARQUITECTO/A TÉCNICO/A

5

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

ASESOR/A JURÍDICO-SOCIAL

2

A1

Adm General

Técnica

Superior

Titulado superior

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

6

C2

Adm. General

Auxiliar

Auxiliar

Auxiliar

DENOMINACIÓN PLAZA

ADMINISTRATIVO/A
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Nº
PLAZAS

GRUPO

ESCALA

SUBESCALA

CLASE

CATEGORÍA

AUXILIAR BIBLIOTECA-ARCHIVO

2

C2

Adm. Especial

Técnica

Auxiliar

Graduado en E.S.O.

AUXILIAR COCINA

3

O.A.P.

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
Oficios

Ayudante

15

O.A.P.

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Ayudante

AYUDANTE ECO-PARC

1

O.A.P.

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Ayudante

AYUDANTE ELECTRICISTA

3

O.A.P.

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Ayudante

AYUDANTE
ENCARGADO/A
INSTALACIONES DEPORTIVAS

2

C2

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Maestro

AYUDANTE
CEMENTERIO

ENCARGADO/A

1

C2

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Maestro

AYUDANTE
JARDINES

ENCARGADO/A

1

C2

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Maestro

AYUDANTE ENCARGADO/A OBRAS

1

C2

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Maestro

AYUDANTE
SERVICIOS

1

C2

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Maestro

AYUDANTE INSPECCIÓN

2

O.A.P.

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Ayudante

AYUDANTE JARDINES

1

O.A.P.

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Ayudante

AYUDANTE MUSEO

1

C1

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Ayudante

3

O.A.P.

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Ayudante

AYUDANTE
SERVICIOS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

1

O.A.P.

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Ayudante

AYUDANTE SERVICIOS OBRAS Y
SERVICIOS

1

O.A.P.

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Ayudante

BIBLIOTECARIO/A-ARCHIVERO/A

4

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

CELADOR/A

11

C2

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Oficial

DENOMINACIÓN PLAZA

AUXILIAR SERVICIO
DOMICILIO.

AYUDANTE
CEMENTERIO

AYUDA

A

ENCARGADO/A

SERVICIOS
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Nº
PLAZAS

GRUPO

ESCALA

SUBESCALA

CLASE

CATEGORÍA

1

A1

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Policía Local

Superior

3

C2

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Oficial

CONSERJE

7

O.A.P.

Adm. General

Subalterna

Subalterna

Subalterno

CONSERJE CENTRO DÍA

1

O.A.P.

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Ayudante

DELINEANTE

6

C1

Adm. Especial

Técnica

Auxiliar

Título Bachiller o
Técnico

DELINEANTE (***)

6

B

Adm. Especial

Técnica

Auxiliar

Técnico Superior

ECONOMISTA

1

A1

Adm. Especial

Técnica

Superior

Titulado superior

EDUCADOR/A ESCUELA INFANTIL

22

C1

Adm. Especial

Técnica

Auxiliar

Título Bachiller o
Técnico

EDUCADOR/A SOCIAL

7

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

ENCARGADO/A CONSERVATORIO

2

C1

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Encargado

ENCARGADO/A
CEMENTERIO

1

C1

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Encargado

ENCARGADO/A
RESPONSABLE
INSTALACIONES DEPORTIVAS

1

C1

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Encargado

ENCARGADO/A
JARDINES

RESPONSABLE

1

C1

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Encargado

ENCARGADO/A
MEDIO AMBIENTE

RESPONSABLE

1

C1

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Encargado

ENCARGADO/A
RESPONSABLE
OBRAS Y SERVICIOS

1

C1

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Encargado

ENCARGADO/A
RESPONSABLE
SERVICIO ELÉCTRICO

1

C1

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Encargado

GESTOR/A RECAUDADOR/A

1

C1

Adm. Especial

Técnica

Auxiliar

Título Bachiller o
Técnico

INFORMADOR/A JUVENIL

1

C1

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Encargado

DENOMINACIÓN PLAZA

COMISARIO/A
CONDUCTOR/A
MANTENIMIENTO

GRÚA

Y

RESPONSABLE
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Nº
PLAZAS

GRUPO

ESCALA

SUBESCALA

CLASE

CATEGORÍA

INFORMADOR/A TURÍSTICO/A

2

C1

Adm. Especial

Técnica

Auxiliar

Título Bachiller o
Técnico

INGENIERO/A

1

A1

Adm. Especial

Técnica

Superior

Titulado superior

INGENIERO/A CAMINOS

1

A1

Adm. Especial

Técnica

Superior

Titulado superior

INGENIERO/A SUPERIOR

2

A1

Adm. Especial

Técnica

Superior

Titulado superior

INGENIERO/A TÉCNICO/A

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

INGENIERO/A
AGRÍCOLA

TÉCNICO/A

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

INGENIERO/A
INDUSTRIAL

TÉCNICO/A

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

2

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

INSPECTOR/A CONSUMO

2

C1

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Encargado

INSPECTOR/A FISCAL

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

INSPECTOR/A OBRAS PÚBLICAS

1

C1

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Encargado

INSPECTOR/A POLICÍA

5

A2

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Policía Local

Técnica

INSPECTOR/A RECAUDADOR/A

1

C1

Adm. Especial

Técnica

Auxiliar

Título Bachiller o
Técnico

INSPECTOR/A TRIBUTOS

1

A1

Adm. Especial

Técnica

Superior

Titulado superior

INTENDENTE POLICÍA

2

A2

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Policía Local

Técnica

INTERVENTOR/A

1

A1

Habilitación
estatal

Intervención /
Tesorería

Primera

Superior

JEFE/A COCINA

3

C2

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Encargado

MAESTRO/A ESCUELA INFANTIL

5

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

DENOMINACIÓN PLAZA

INGENIERO/A
PÚBLICAS

TÉCNICO/A

OBRAS
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PLAZAS

GRUPO

ESCALA

SUBESCALA

CLASE

CATEGORÍA

OFICIAL/A AGUAS

4

C2

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Oficial

OFICIAL/A CONDUCTOR/A

2

C2

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Oficial

OFICIAL/A ELECTRICISTA

5

C2

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Oficial

OFICIAL/A FONTANERÍA

1

C2

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Oficial

OFICIAL/A JARDINES

8

C2

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Oficial

OFICIAL/A
MANTENIMIENTO
CENTROS EDUCATIVOS

12

C2

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Oficial

OFICIAL/A
INFORMÁTICO

1

C1

Adm. Especial

Técnica

Auxiliar

Título Bachiller o
Técnico

OFICIAL/A
MANTENIMIENTO
INFORMÁTICO (***)

1

B

Adm. Especial

Técnica

Auxiliar

Técnico Superior

OFICIAL/A
PARQUES

1

C2

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Oficial

OFICIAL/A MEDIO AMBIENTE

2

C2

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
Oficios

Oficial

OFICIAL/A OBRAS

4

C2

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Oficial

OFICIAL/A OBRAS Y SERVICIOS

6

C2

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Oficial

OFICIAL/A POLICÍA (**)

14

B

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Policía Local

Ejecutiva

OFICIAL/A POLICÍA (**)

14

C1

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Policía Local

Ejecutiva

OFICIAL/A PORTERÍA

4

C2

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
Oficios

Oficial

OFICIAL/A SERVICIOS

5

C2

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Oficial

OFICIAL/A SERVICIOS CEMENTERIO

3

C2

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Oficial

OFICIAL/A
SERVICIOS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

11

C2

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Oficial

DENOMINACIÓN PLAZA

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO
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PLAZAS

GRUPO

ESCALA

SUBESCALA

CLASE

CATEGORÍA

OPERADOR/A TELEFONISTA

1

O.A.P.

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Operario

OPERARIO/A JARDINES

1

O.A.P.

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Operario

OPERARIO/A LIMPIEZA

10

O.A.P.

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Operario

OPERARIO/A SERVICIOS

11

O.A.P.

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Operario

PÉRITO/A ELECTRICISTA

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

PROFESOR/A BAILE ESPAÑOL

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

PROFESOR/A BALLET CLÁSICO

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

PROFESOR/A CANTO

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

PROFESOR/A CLARINETE

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

PROFESOR/A CONTRABAJO

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

PROFESOR/A DANZA

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

PROFESOR/A DIBUJO

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

PROFESOR/A DOLÇAINA

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

PROFESOR/A FAGOT

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

PROFESOR/A FLAUTA

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

PROFESOR/A GUITARRA

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

PROFESOR/A LENGUAJE MUSICAL

2

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

PROFESOR/A OBOE

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

DENOMINACIÓN PLAZA
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ESCALA

SUBESCALA

CLASE

CATEGORÍA

PROFESOR/A PERCUSIÓN

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

PROFESOR/A PIANO

2

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

PROFESOR/A SISTEMA KODALY

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

PROFESOR/A SOLFEO

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

PROFESOR/A TROMBÓN

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

PROFESOR/A TROMPA

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

PROFESOR/A TROMPETA

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

PROFESOR/A TUBA

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

PROFESOR/A VIOLÍN

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

PROFESOR/A-TRADUCTOR/A
VALENCIANO

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

PSICÓLOGO/A

4

A1

Adm. Especial

Técnica

Superior

Titulado superior

RESPONSABLE INSTALACIONES

1

C1

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Encargado

RESPONSABLE VOZ Y DATOS

1

C1

Adm. Especial

Serv.
Especiales

Personal de
oficios

Encargado

SECRETARIO/A

1

A1

Habilitación
estatal

Secretaría

Primera

Superior

7

A1

Adm. General

Técnica

Técnica

Técnico Superior

3

C1

Adm. Especial

Técnica

Auxiliar

Título Bachiller o
Técnico

TÉCNICO/A AUXILIAR BIBLIOTECAARCHIVO

5

C1

Adm. Especial

Técnica

Auxiliar

Título Bachiller o
Técnico

TÉCNICO/A AUXILIAR INFORMÁTICA

4

C1

Adm. Especial

Técnica

Auxiliar

Título Bachiller o
Técnico

DENOMINACIÓN PLAZA

TÉCNICO/A
GENERAL
TÉCNICO/A
SOCIOCULTURAL

ADMINISTRACIÓN

ANIMACIÓN
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GRUPO

ESCALA

SUBESCALA

CLASE

CATEGORÍA

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

TÉCNICO/A GESTIÓN TRIBUTARIA

1

A1

Adm. Especial

Técnica

Superior

Titulado superior

TÉCNICO/A GESTIÓN TURÍSTICA

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A

7

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A - A.D.E.

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

TÉCNICO/A
SOCIOLABORAL

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

TÉCNICO/A MEDIO AMBIENTAL

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

TÉCNICO/A MEDIO CONTABILIDAD

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

TÉCNICO/A MEDIO CONTRATACIÓN

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

TÉCNICO/A MEDIO FIESTAS

1

A2

Adm. General

Técnica

Técnica

Técnico Medio

TÉCNICO/A
CULTURAL

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

TÉCNICO/A MEDIO INDUSTRIAL

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

TÉCNICO/A MEDIO JUVENTUD

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

TÉCNICO/A MEDIO PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

TÉCNICO/A
SOSTENIBLE

MOVILIDAD

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Medio

Tituladio medio

TÉCNICO/A
LINGÜÍSTICA

PROMOCIÓN

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

TÉCNICO/A PROMOCIÓN SALUD

1

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

TÉCNICO/A RIESGOS LABORALES

1

A1

Adm. Especial

Técnica

Superior

Titulado superior

DENOMINACIÓN PLAZA
TÉCNICO/A
MUSEO

CONSERVADOR/A

MEDIO

INSERCIÓN

GESTIÓN
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GRUPO

ESCALA

SUBESCALA

CLASE

CATEGORÍA

1

A1

Adm. Especial

Técnica

Superior

Titulado superior

TÉCNICO/A SUPERIOR CONSUMO

1

A1

Adm. Especial

Técnica

Superior

Titulado superior

TÉCNICO/A SUPERIOR DEPORTES

1

A1

Adm. Especial

Técnica

Superior

Titulado superior

TÉCNICO/A
INFORMÁTICO/A

1

A1

Adm. Especial

Técnica

Superior

Titulado superior

1

A1

Adm. Especial

Técnica

Superior

Titulado superior

TÉCNICO/A SUPERIOR SMART CITY

1

A1

Adm. Especial

Técnica

Superior

Titulado superior

TESORERO/A

1

A1

Habilitación
estatal

Intervención /
Tesorería

Primera

Superior

TRABAJADOR/A SOCIAL

17

A2

Adm. Especial

Técnica

Media

Titulado medio

TOTAL

589

DENOMINACIÓN PLAZA
TÉCNICO/A
ADMINISTRATIVO

TÉCNICO/A
AMBIENTE

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

MEDIO

(*) La relación precedente de plazas de personal funcionario incluye 29 plazas
previstas para posibles procesos de funcionarización del personal laboral, por lo que,
en la práctica, éstas plazas también suponen una duplicidad de plazas que no
incrementan el número total de personal en plantilla.
(**) Las plazas del cuerpo de la Policía Local han sido adaptadas según la estructura
establecida en la LEY 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de
coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana, y serán tratadas de
acuerdo con la legislación vigente, considerándose a extinguir las plazas del
subgrupo C1 existentes en la realidad actual.
(***) Las plazas pertenecientes al grupo B corresponden a procesos de promoción
interna por adaptación al nuevo grupo de clasificación de acuerdo con la titulación
exigible, que amortizarán las plazas del subgrupo C1 que queden vacantes a raíz de
los mencionados procesos, por lo que suponen una duplicidad de plazas que no
incrementan el número total de personal en plantilla.
B) PERSONAL LABORAL FIJO:
DENOMINACIÓN

Nº

TITULACIÓN EXIGIDA

ADJUNTO/A UNIDAD DEPORTES

1

Bachiller o Técnico

AUXILIAR COCINA

3

Estudios primarios

OBSERVACIONES
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DENOMINACIÓN

Nº

TITULACIÓN EXIGIDA

OBSERVACIONES

AUXILIAR UNIDAD DEPORTES

1

Graduado en E.S.O.

CELADOR/A

7

Graduado en E.S.O.

CELADOR/A

1

Graduado en E.S.O.

COORDINADOR/A GIMNASIO

1

Graduado en E.S.O.

EDUCADOR/A GUARDERÍAS

12

Bachiller o Técnico

JEFE/A DE COCINA

3

Graduado en E.S.O.

MAESTRO/A GUARDERÍAS

5

Grado Universitario

PROFESOR/A DANZA CONTEMPORÁNEA

1

Grado Universitario

PROFESOR/A DIBUJO

3

Grado Universitario

PROFESOR/A MÚSICA

1

Grado Universitario

PROFESOR/A PIANO

1

Grado Universitario

PROFESOR/A SAXOFÓN

1

Grado Universitario

PROFESOR/A TROMPETA

1

Grado Universitario

Tiempo Parcial

PROFESOR/A VIOLA

1

Grado Universitario

Tiempo Parcial

PROFESOR/A VIOLONCELLO

1

Grado Universitario

Tiempo Parcial

TOTAL

44

Tiempo Parcial

Tiempo Parcial

C) PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA O ASESORAMIENTO ESPECIAL:
DENOMINACIÓN

RETRIBUCIÓN ANUAL

Nº PLAZAS

ASESOR/A ALCALDÍA

33.000,00

7

JEFE/A DE GABINETE

45.000,00

1

SECRETARIO/A GRUPO POLÍTICO

30.000,00

4
12

TOTAL

D) RESUMEN:
TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO

589

TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO

44

Duplicidad
funcionarización

plazas

personal

funcionario

y

laboral

por

posibles

procesos

de
-29

Duplicidad nuevas plazas grupo B

-6

Duplicidad nuevas plazas grupo B Policía Local

-14
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TOTAL PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA O ASESORAMIENTO ESPECIAL

12

TOTAL PERSONAL

596

Sèptimo.- Las modificaciones propuestas deberán tener su correspondiente reflejo
presupuestario, incluyendo las plazas de nueva creación, para el tiempo previsto de
provisión de las mismas.
Octavo.- Exponer el expediente al público mediante edicto publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia, por 15 días hábiles contados a partir de su publicación en el Boletín, durante
los cuales, los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, que dispondrá, en caso de haberlas, de un plazo de un mes para resolverlas,
todo ello según lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Noveno.- Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto General del Ayuntamiento y
la Plantilla de Personal si al término del plazo de exposición pública no se hubieran
presentado reclamaciones.
Décimo.- Una vez aprobado el Presupuesto Municipal y su correspondiente Plantilla de
Personal, se publicará resumidos por capítulos el Presupuesto y la Plantilla de manera
íntegra, tanto en el Boletín Oficial de la Provincia, como en el Tablón de Edictos Municipales
según dispone el artículo 169 antes citado.
Undécimo.- Remitir copia del Presupuesto General definitivamente aprobado, así como de
la Plantilla de Personal a los órganos de la Administración General del Estado y de la
Generalitat Valenciana que correspondan en cada caso.

2. 3588/2020 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2020.
El art. 5 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones, establece que el Ayuntamiento de
Alcoy elaborará con carácter anual y aprobará junto al Presupuesto Municipal, el Plan
Estratégico de Subvenciones, según el art. 8.1 de la Ley General de subvenciones y los arts.
10 y ss. del R.D. 887/2006.
Con el fin de cumplir este objetivo, cada Departamento ha presentado en la Oficina
Presupuestaria, junto con su propuesta presupuestaria, relación detallada de las
subvenciones a otorgar en donde se hacen constar los objetivos estratégicos que se
esperan lograr.
A la vista de lo anterior, así como del dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Gobernanza y Régimen Interno, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor
de los concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12) y PODEM (2), los votos en
contra de los concejales del Grupo Municipal COMPROMÍS ALCOI (2), y con la abstención
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de los concejales de los Grupos Municipales PARTIDO POPULAR (4), CIUDADANOS (2),
GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), adopta el siguiente acuerdo:
Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2020 presentado por cada
uno de los Departamentos.

3. 3963/2020 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2019 PER SUPLEMENTS,
EXP.: 2.01.2020/009.
Se propone la incoación de un expediente de modificación presupuestaria. Se considera que
debe ser inmediata la disponibilidad de los créditos en razón del excepcional interés general
en la realización de los. Se indica que los créditos de las aplicaciones presupuestarias que
se pretenden minorar es reducible y no van a ser utilizados en lo que resta de ejercicio.

Al respecto se manifiesta:





El gasto es específico y determinado.
No puede demorarse a ejercicios posteriores.
El crédito no comprometido en las partidas correspondientes es insuficiente para
hacer frente al gasto.
El gasto se financia con:


Bajas de otras partidas no comprometidas.

Visto lo dispuesto en los artículos 177 R.D.Leg. 2/04 y 35-38 RD 500/90 y en la base 11 de
ejecución del presupuesto.
A la vista de lo anterior, así como del dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Gobernanza y Régimen Interno, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor
de los concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12), CIUDADANOS (2) y PODEM
(2), y con la abstención de los concejales de los Grupos Municipales PARTIDO POPULAR
(4), COMPROMIS (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), adopta los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar el expediente de modificación de crédito al Presupuesto Municipal de
2020 por suplementos nº 2.01.2020/009, que se financiará con bajas de otras partidas y con
operación de préstamo, con el siguiente detalle:

Aplicación
presupuestaria

Expresión

Proyecto

Importe

Financiación
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03161.93302.68100

Adquisición inmuebles

2020 2 U61 3

Total suplementos de crédirto
02463.15311.61900

Reurbanización c/ Entenza

80.000,00
80.000,00

2015 2 U11 1

Total financiación con bajas

-80.000,00

Prestamo
Santander 2015.

-80.000,00

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

4. 3990/2020 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST MUNICIPAL PRORROGAT PER A 2020
PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS, EXP.: 1.01.2020/010.
Se propone la incoación de un expediente de modificación presupuestaria. Se considera que
debe ser inmediata la disponibilidad de los créditos en razón del excepcional interés general
en la realización de los gastos. Se manifiesta que los créditos que se minoran no van a ser
utilizados en lo que resta de ejercicio.
Al respecto se manifiesta:
 El gasto es específico y determinado.
 No puede demorarse a ejercicios posteriores.
 No existe crédito dotado en el ejercicio en curso para tales gastos.
El gasto se financia con:
 Bajas de otras partidas.

Visto lo dispuesto en los artículos 177 R.D.Leg. 2/04 y 35-38 RD 500/90 y en la base 11 de
ejecución del presupuesto.
A la vista de lo anterior, así como del dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Gobernanza y Régimen Interno, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor
de los concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12), CIUDADANOS (2) y PODEM
(2), y con la abstención de los concejales de los Grupos Municipales PARTIDO POPULAR
(4), COMPROMIS (2), GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), adopta los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar el expediente de modificaciones de crédito al Presupuesto Municipal
prorrogado para 2020 por créditos extraordinarios nº 1.01.2020/010 que se financiarán con
bajas de otras partidas, con el siguiente detalle:
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Aplicación
Presupuestaria

Expresión

08311.23241.61900

Rev/ampl. Plan accesibildad

03065.93300.63200

02463.15311.61900

02463.15100.21200

06125.92042.16000

Importe

Proyecto

20.000,00

2020 2 U11 20

Mejora inmuebles municipales

100.000,00

2020 2 U65 2

Total créditos extraordinarios

120.000,00

Reurbanización c/Entenza

-120.000,00

Total financiación con bajas

-120.000,00

Demol./act. Inmuebles c/terceros

50.000,00

Total créditos extraordinarios

50.000,00

Seguridad Social Insp. Gral. Servicios

-50.000,00

Total financiación con bajas

-50.000,00

Financiación

Ptmo. Santander
2015

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las 11:25 horas, de
lo cual, como Secretaria, lo confirmo, extiendo esta acta, que firmo yo y el Sr. Presidente, en
prueba de conformidad.
Vº Bº

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

SONIA FERRERO COTS
SECRETARIA GENERAL
Fecha firma: 08/05/2020
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