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En la Ciudad de Alcoy, siendo las 09:30 horas, del día 3 de julio 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 ha convocado.

Sr. Alcalde:
Bon dia a totes i tots. Benvinguts al saló de plenaris. Vull saludar també a tots aquells que
ens  segueixen  a  través  de YouTube en  aquest  plenari,  que  una  vegada  ja  en  la  nova
normalitat, és totalment presencial, amb els 25 regidors de l’Ajuntament d’Alcoi i amb totes
les mesures de distanciament requerides. 

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

1. 10615/2020 SECRETARIA GENERAL 
APROVAR,  SI  ESCAU,  L’ESBORRANY  DE  L’ACTA  DE  LA SESSIÓ  DE  24-04-2020
(EXTRAORDINÀRIA)
Se da  cuenta  del  borrador  del  acta  de  la  sesión  realizada  por  el  Pleno  el  24-04-2020
(extraordinaria).

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

Único:  Aprobar  el  acta  de  la  sesión  del  Pleno  celebrada  con  fecha  24-04-2020
(extraordinaria).

2. 10615/2020 SECRETARIA GENERAL 
PROTOCOL, CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS
Sr. Alcalde:
Lamentem la pèrdua de Desiderio Mataix Moltó, regidor d’aquesta Corporació entre els anys
1991 i 1995 pel Partit Popular. Traslladem les nostres condolences a tota la seua família i
amics.

Felicitem el Col·legi Públic d’Educació Especial Tomàs Llacer que, amb alumnes del centre
Sant Joan Bosco de Cocentaina,  han obtingut  el  premi Baldiri  i  Reixac,  convocat  per la
fundació Carulla per la representació de l’obra «El monstre rosa al país dels superpoders».
Aquest premi reconeix l’empenta i la innovació de mestres, agents culturals i alumnes que
treballen amb passió per l’educació. Cada any els Baldiri impulsen idees i projectes artístics i
pedagògics que introdueixen la cultura i molts aprenentatges a l’aula.

3. 13783/2020 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
MODIFICACIÓ  DE  CRÈDIT  AL  PRESSUPOST  MUNICIPAL  DE  2020  PER  CRÈDITS
EXTRAORDINARIS, EXP.: 1.06.2020/037.

Se propone la incoación de un expediente de modificación presupuestaria. Se considera que
debe ser inmediata la disponibilidad de los créditos en razón del excepcional interés general
en la realización de los gastos. Se manifiesta que los créditos que se minoran no van a ser
utilizados en lo que resta de ejercicio.
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Al respecto se manifiesta:

 El gasto es específico y determinado.

 No puede demorarse a ejercicios posteriores.

 No existe crédito dotado en el ejercicio en curso para tales gastos.

El gasto se financia con:

 Bajas de otras partidas.

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

A la vista de lo anterior, así como del dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Gobernanza y Régimen Interno, el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a
favor de los concejales del Grupos Municipal SOCIALISTA (12), los votos en contra de los
concejales del Grupo Municipal COMPROMÍS ALCOI (2), y la abstención de los concejales
de  los  grupos  municipales  PARTIDO  POPULAR  (4),  CIUDADANOS  (2),  PODEM  (2),
GUANYAR ALCOI (2) y VOX (1), adopta los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar el expediente de modificaciones de crédito al Presupuesto Municipal de
2020 por créditos extraordinarios nº  1.06.2020/037 que se financiarán con  bajas de otras
partidas, con el siguiente detalle:

Aplicación Descripción Proyecto Importe

08311 15301 62300 ILUMINACION LED PASOS PEATONES Y SENSORES PROXIMIDAD 2020 2 U11 22 20.000,00

Total crédito extraordinario 20.000,00

12543 92400 62900 INV.PROY. "EDUCACION PARA LA PARTICIPACION" 2020 2 U43 1 -20.000,00

Total financiación con bajas -20.000,00

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. 14277/2020 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, EXP.: 2020/06.
De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Art.  60.2  del  RD.  500/1990,  de  20  de  abril,  se
propone el reconocimiento de créditos como consecuencia de la realización de gastos que
se derivan de ejercicios anteriores. Dicha imputación no causa perjuicio ni limitación alguna
para la  realización de las atenciones del  ejercicio 2020,  con lo  cual  no es necesaria la
tramitación de expediente de modificación de crédito según indica la Base 22 de Ejecución
del  Presupuesto.  La  propuesta  pretende  dar  cumplimiento  al  principio  de  anualidad
presupuestaria, y el principio de devengo establecido en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de
septiembre por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local,
teniendo en cuenta que existe consignación presupuestaria en el  Presupuesto Municipal
prorrogado para  2020. 
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A la vista de lo anterior, así como del dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Gobernanza y Régimen Interno, el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a
favor  de  los  concejales  del  Grupo  Municipal  SOCIALISTA (12),  y  la  abstención  de  los
concejales de los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2),
CIUDADANOS (2),  PODEM (2),  GUANYAR ALCOI (2)  y  VOX (1),  adopta los siguientes
acuerdos:

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

- Relación Q/2020/10005, por un importe total de 16.460,87 €, que empieza
con la operación ADO nº 920200004719, Tercero: NEXUS ENERGÍA, S.A.,
Importe:  14.353,86 €  y termina con la operación ADO  nº 920200006527,
Tercero: AGEDI OFICINA CONJUNTA DE RECAUDACIÓN DE ARTISTAS,
importe: 72,19 €.

5. 15024/2020 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2020 PER SUPLEMENTS,
EXP.: 2.07.2020/041

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 Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a
favor de los concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12) y CIUDADANOS (2), y
la  abstención  de  los  concejales  de  los  grupos  municipales  PARTIDO  POPULAR  (4),
COMPROMÍS  ALCOI  (2),  PODEM  (2),  GUANYAR  ALCOI  (2)  y  VOX  (1),  adopta  los
siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar el expediente de modificación de crédito al Presupuesto Municipal  de
2020 por suplementos nº 2.07.2020/041, que se financiará con bajas de otras partidas, con
el siguiente detalle:
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Aplicación Descripción Proyecto Importe

I08311 23240 61900 PLAN ACCESIBILIDAD LOCAL 2020 2 U11 23 25.000,00

Total suplementos de crédito 25.000,00

04442 33360 63100 MEJORAS ACCESO PINTURAS "LA SARGA" 2020 2 U42 1 -25.000,00

Total financiacón con bajas -25.000,00

02021 92000 68900 ADQ.OBRAS DE ARTE 2020 4 U21 2 12.000,00

02463 15100 21200 DEMOL/ACTUACIONES POR C/TERCEROS 90.000,00

03065 15220 21200 MANT.ORD.VIVIENDAS MPLES. 20.000,00

Total suplementos de crédito 122.000,00

04546 33320 21200 MANT.ORD.TEATRO PRINCIPAL -40.000,00

04546 33406 22609 MOSTRA TEATRE D,ALCOI -30.000,00

06244 32685 21200 ADECUACION AULAS "CEFIRE ALCOI" -2.000,00

11070 33806 48900 SUBV. ASOC. S.JORGE CONV. FIESTAS/M.A.F. -50.000,00

Total financiacón con bajas -122.000,00

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. 

6. 15037/2020 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
MODIFICACIÓ  DE  CRÈDIT  AL  PRESSUPOST  MUNICIPAL  DE  2020  PER  CRÈDITS
EXTRAORDINARIS, EXP.: 1.07.2020/042

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 Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a
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favor  de los  concejales  del  Grupos Municipal  SOCIALISTA (12),  y  la  abstención  de los
concejales de los grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2),
CIUDADANOS (2),  PODEM (2),  GUANYAR ALCOI (2)  y  VOX (1),  adopta los siguientes
acuerdos:

Primero.- Aprobar el expediente de modificaciones de crédito al Presupuesto Municipal de
2020 por créditos extraordinarios nº  1.07.2020/042 que se financiarán con  bajas de otras
partidas, con el siguiente detalle:

Aplicación Descripción Importe

04546.23100.22609 Actividades “REACTIVA” Cultura 68.000,00

Total crédito extraordinario 68.000,00

06244.32685.21200 Adecuación Aulas CEFIRE ALCOI -68.000,00

Total financiación con bajas -68.000,00

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.

7. 21935/2018 COMERÇ 
SOL·LICITUD PER PART DE L’ENTITAT “MERCAT ZONA NORD, SL DEL INCREMENT
DE L’IPC EN LES TARIFES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL MERCAT DE LA
ZONA NORD DES DE GENER DEL 2020.
Dada cuenta del expediente relativo a la propuesta de incremento del IPC desde enero de
2020 de las tarifas aplicadas a los vendedores del mercado de la Zona Norte por la empresa
concesionaria de la gestión de dicho mercado, Mercat Zona Nord, S.L.

El  Ayuntamiento  Pleno,  en  sesión  de  25/3/2013,  adoptó,  entre  otros,  los  acuerdos  de
aprobar el expediente de contratación, por procedimiento abierto, mediante concesión, para
adjudicar el contrato relativo a la Gestión del Servicio público del Mercado municipal de la
Zona Norte y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.

En  el  expediente  de  contratación  se  incluía  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  de
Cláusulas Administrativas Particulares que habrían de regir ésta.

Que en sesión Plenaria celebrada el  día 24/06/2013, adoptó, entre otros, el  acuerdo de
adjudicar el contrato relativo a la Gestión del Servicio Público del mercado Municipal de la
Zona Norte de Alcoy (C.763-A), a la mercantil MERCAT ZONA NORD, S.L., con un canon
anual a favor del Ayuntamiento de 6.011,00 euros.

En la cláusula SEXTA del contrato se especifica así:
“Las tarifas y precios a percibir por el concesionario del contrato serán objeto de revisión
cuando se produzca el cumplimiento de los requisitos del Título III, Capítulo II del libro I del
TRLCSP, artículos 89 a 94, aplicando para ello como fórmula el incremento que experimente
el IPC sin que en ningún caso supere el 85% de variación experimentado, para lo cual el
concesionario  deberá aportar  estudio  económico justificativo  de las  tarifas  a  aplicar,  las
cuales requerirán en todo caso la previa autorización del Ayuntamiento.
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Vistos los los informes emitidos por el TAGabinete del Departamento de Contratación y del
Director de Comercio.

Considerando que el órgano competente para la aprobación será el Pleno (art. 22.2.d de la
Ley 7/1985, de 2 de abril), previo el dictamen de la Comisión Informativa correspondiente,
adoptándose el acuerdo por mayoría simple de los miembros presentes. Esta atribución del
Pleno no es delegable (Artículo 22.4 de dicha Ley).

A la vista de lo anterior, así como del dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Dinamización Económica, el Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de
los  concejales  de  los  grupos  municipales  SOCIALISTA (12),  PARTIDO  POPULAR  (4),
CIUDADANOS (2), PODEM (2) y VOX (1), y la abstención de los concejales de los grupos
municipales  COMPROMÍS  ALCOI  (2)  y  GUANYAR  ALCOI  (2),  adopta  los  siguientes
acuerdos:

Primero.- Estimar la solicitud presentada  por Mercat Zona Nord, S.L. sobre la revisión de
precios a partir de enero de 2020 en un 2,8%, por lo que los precios de los puestos del
Mercado de la Zona Norte  pasan a ser:

Puestos por importe de    120,00€  a 123,36€
Puestos por importe de    165,00€  a 169,62€
Puestos por importe de    175,00€  a 179,90€
Puestos 52 y 53 por importe de   300,00€  a 308,40€
Puestos 54,55 y 56 por importe de   340,00€  a 349,52€
Puestos BAR por importe de      315,00€  a 323,82€

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al interesado 

Tercero.- Publicar íntegramente  el presente acuerdo, en el Boletín Oficial de la Provincia.

8. 10615/2020 SECRETARIA GENERAL 
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DES DE LA NÚMERO 1811 
FINS A LA NÚMERO 2255 DEL PERÍODE 2020
De conformidad con el artículo 42 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta a la Corporación de todas las
resoluciones de la Alcaldía adoptadas durante las siguientes fechas:

 Del 28 de mayo de 2020, núm. 1811, al 23 de junio de 2020, núm. 2255.

El Pleno de la Corporación queda enterado.

9. 10615/2020 SECRETARIA GENERAL 
DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA EN MATÈRIA DE MESURES 
ADOPTADES PER LA CRISI DEL COVID-19
Se da cuenta al Pleno de la Corporación de las siguientes Resoluciones de Alcaldía sobre
medidas adoptadas por la crisis del Covid 19:

Decreto número 1874/2020, de 1 de junio de 2020
Decreto número 1880/2020, de 1 de junio de 2020
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Decreto número 1897/2020, de 3 de junio de 2020
Decreto número 1951/2020, de 5 de junio de 2020
Decreto número 1952/2020, de 5 de junio de 2020
Decreto número 1956/2020, de 5 de junio de 2020
Decreto número 2007/2020, de 9 de junio de 2020
Decreto número 2008/2020, de 9 de junio de 2020
Decreto número 2033/2020, de 10 de junio de 2020
Decreto número 2075/2020, de 12 de junio de 2020
Decreto número 2087/2020, de 12 de junio de 2020
Decreto número 2088/2020, de 12 de junio de 2020
Decreto número 2123/2020, de 16 de junio de 2020
Decreto número 2136/2020, de 17 de junio de 2020
Decreto número 2137/2020, de 17 de junio de 2020
Decreto número 2141/2020, de 17 de junio de 2020
Decreto número 2178/2020, de 17 de junio de 2020
Decreto número 2218/2020, de 19 de junio de 2020
Decreto número 2219/2020, de 19 de junio de 2020
Decreto número 2232/2020, de 23 de junio de 2020
Decreto número 2242/2020, de 23 de junio de 2020
Decreto número 2256/2020, de 25 de junio de 2020
Decreto número 2290/2020, de 26 de junio de 2020
Decreto número 2291/2020, de 26 de junio de 2020
Decreto número 2292/2020, de 26 de junio de 2020

Nota: Los siguientes decretos contienen datos de carácter personal, por lo que aparecen
únicamente en extracto.

Decreto número 1874/2020, de 1 de junio de 2020, del siguiente tenor literal:
“REOBERTURA DE DIVERSES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS ATENENT
A LA NOVA FASE 2 DEL PLA PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT A
CAUSA DE L’ALARMA NACIONAL PER LA COVID-19

[.../...]

Decreto número 1880/2020, de 1 de junio de 2020, del siguiente tenor literal:
“APROBACIÓN  RELACIÓN  Q/2020/4032  COVID-19  DE  CONCESIONES  DE  PEIS
DESTINADAS A GARANTIZAR EL DERECHO BÁSICO DE ALIMENTACIÓN DE NIÑOS Y
NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PARA HACER FRENTE AL IMPACTO DE
LA COVID-19

[.../...]

Decreto número 1897/2020, de 3 de junio de 2020, del siguiente tenor literal:
“Aprobación  relación  Q/2020/4034  relativa  a  reconocimiento  de  obligaciones  de
prestaciones económicas individualizadas 2020.

[.../...]

Decreto número 1951/2020, de 5 de junio de 2020, del siguiente tenor literal:
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“APROBACIÓN  RELACIÓN  Q/2020/4036  COVID-19  DE  CONCESIONES  DE  PEIS
DESTINADAS A GARANTIZAR EL DERECHO BÁSICO DE ALIMENTACIÓN DE NIÑOS Y
NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PARA HACER FRENTE AL IMPACTO DE
LA COVID-19

[.../...]

Decreto número 1952/2020, de 5 de junio de 2020, del siguiente tenor literal:
“APROBACIÓN RELACIÓN Q/2020/4035 DE CONCESIONES DE PEIS COVID-19

[.../...]

Decreto número 1956/2020, de 5 de junio de 2020, del siguiente tenor literal:
“DENEGACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ PER A CELEBRAR LA “COPA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA DE BMX” EL 13 DE JUNY DE 2020, PER LA SITUACIÓ ACTUAL D’ESTAT
D’ALARMA PER LA COVID-19

[.../...]

Decreto número 2007/2020, de 9 de junio de 2020, del siguiente tenor literal:
“EXPTE. Nº 9567/2020 DECRETO AUTORIZACIÓN VELADORES PEATONALIZACIÓN C/.
SANT NICOLAU

[.../...]

Decreto número 2008/2020, de 9 de junio de 2020, del siguiente tenor literal:
“SOLICITUD DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE ALICANTE DESTINADA A PRESTACIONES SOCIALES PARA HACER FRENTE A LA
SITUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADA POR EL COVID-19.

[.../...]

Decreto número 2033/2020, de 10 de junio de 2020, del siguiente tenor literal:
“APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  CORRESPONDIENTE  A  8  PAGOS
CONCEDIDOS  EN  LA RELACIÓN  Q/2020/4014  DE  CONCESIÓN  DE  PEIS  COVID-19
MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA  Nº 1519/2020 DE FECHA 5 DE MAYO DE 2020

[.../...]

Decreto número 2075/2020, de 12 de junio de 2020, del siguiente tenor literal:
“EXPTE. Nº 9567/2020 DECRETO AUTORIZACIÓN VELADORES COVID-19

[.../...]

Decreto número 2087/2020, de 12 de junio de 2020, del siguiente tenor literal:
“APROBACIÓN  RELACIÓN  Q/2020/4039  COVID-19  DE  CONCESIONES  DE  PEIS
DESTINADAS A GARANTIZAR EL DERECHO BÁSICO DE ALIMENTACIÓN DE NIÑOS Y
NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PARA HACER FRENTE AL IMPACTO DE
LA COVID-19

[.../...]
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Decreto número 2088/2020, de 12 de junio de 2020, del siguiente tenor literal:
“APROBACIÓN RELACIÓN Q/2020/4040 DE CONCESIONES DE PEIS COVID-19

[.../...]

Decreto número 2123/2020, de 16 de junio de 2020, del siguiente tenor literal:
“REOBERTURA DE DIVERSES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS ATENENT
A  LA NOVA FASE 3 DEL PLA PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT A
CAUSA DE L’ALARMA NACIONAL PER LA COVID-19

[.../...]

Decreto número 2136/2020, de 17 de junio de 2020, del siguiente tenor literal:
“APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  CORRESPONDIENTE  A  9  PAGOS
CONCEDIDOS  EN  LA RELACIÓN  Q/2020/4014  DE  CONCESIÓN  DE  PEIS  COVID-19
MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA  Nº 1519/2020 DE FECHA 5 DE MAYO DE 2020

[.../...]  

Decreto número 2137/2020, de 17 de junio de 2020, del siguiente tenor literal:
“APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  CORRESPONDIENTE  A  15  PAGOS
CONCEDIDOS  EN  LA RELACIÓN  Q/2020/4018  DE  CONCESIÓN  DE  PEIS  COVID-19
MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA  Nº 1619/2020 DE FECHA 12 DE MAYO DE
2020

[.../...]

Decreto número 2141/2020, de 17 de junio de 2020, del siguiente tenor literal:
“Aprobación  relación  Q/2020/4042  relativa  a  reconocimiento  de  obligaciones  de
prestaciones económicas individualizadas 2020.

[.../...]

Decreto número 2178/2020, de 17 de junio de 2020, del siguiente tenor literal:
“EXPTE. N.º 9567/2020 DECRETO AUTORIZACIÓN AMPLIACIÓN VELADORES COVID-
19

[.../...]

Decreto número 2218/2020, de 19 de junio de 2020, del siguiente tenor literal:
“APROBACIÓN  RELACIÓN  Q/2020/4044  COVID-19  DE  CONCESIONES  DE  PEIS
DESTINADAS A GARANTIZAR EL DERECHO BÁSICO DE ALIMENTACIÓN DE NIÑOS Y
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NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PARA HACER FRENTE AL IMPACTO DE
LA COVID-19

[.../...]

Decreto número 2219/2020, de 19 de junio de 2020, del siguiente tenor literal:
“APROBACIÓN RELACIÓN Q/2020/4045 DE CONCESIONES DE PEIS COVID-19

[.../...]

Decreto número 2232/2020, de 23 de junio de 2020, del siguiente tenor literal:
”ACCEPTACIÓ  DE  L'AJUDA  CONVOCADA  PER  LA  GENERALITAT  EN  MATÈRIA
D'HABITATGE PER A PAL·LIAR SITUACIONS D'ESPECIAL VULNERABILITAT PER LA
COVID-19.

[.../...]

Decreto número 2242/2020, de 23 de junio de 2020, del siguiente tenor literal:
“FINALITZACIÓ  DELS  TORNS  D’ACCÉS  ALS  HORTS  SOCIALS  MUNICIPALS
ESTABLERTS COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA. 

[.../...]

Decreto número 2256/2020, de 25 de junio de 2020, del siguiente tenor literal:
”DECLARACIÓ DE L’ALÇAMENT DE LA SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE DE SERVICIS
DE  MEDIACIÓ  I  INTERVENCIÓ  SOCIOEDUCATIVA,  PER  A  LA  MILLORA  DE  LA
CONVIVÈNCIA EN ZONES VULNERABLES D’ALCOI.

[.../...]

Decreto número 2290/2020, de 26 de junio de 2020, del siguiente tenor literal:
“APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  CORRESPONDIENTE  A  10  PAGOS
CONCEDIDOS  EN  LA RELACIÓN  Q/2020/4014  DE  CONCESIÓN  DE  PEIS  COVID-19
MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1519/2020 DE FECHA 5 DE MAYO DE 2020

[.../...]

Decreto número 2291/2020, de 26 de junio de 2020, del siguiente tenor literal:
“APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  CORRESPONDIENTE  A  8  PAGOS
CONCEDIDOS  EN  LA RELACIÓN  Q/2020/4018  DE  CONCESIÓN  DE  PEIS  COVID-19
MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº  1619/2020 DE FECHA 12 DE MAYO DE
2020

[.../...]

Decreto número 2292/2020, de 26 de junio de 2020, del siguiente tenor literal:
“APROBACIÓN  DE  LA  JUSTIFICACIÓN  CORRESPONDIENTE  A  10  PAGOS
CONCEDIDOS EN LA RELACIÓN Q/2020/4022 DE CONCESIÓN DE PEIS COVID- 19
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MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº  1652/2020 DE FECHA 18 DE MAYO DE
2020

[.../...]

El Pleno de la Corporación queda enterado.

10. 15208/2020 GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA-COMPROMÍS ALCOI-PODEM 
MOCIÓ CONJUNTA PEL DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBIQ+
Els  grups municipals  Socialista,  Compromís  Alcoi  i  Podem,  presenten  la  següent  moció
conjunta:

«El  28  de  juny  de  1969  es  van  produir  diverses  revoltes  en  Stonewall  (EE.UU)  per  a
denunciar la criminalització a la qual estaven sotmeses les persones LGTB+. Des de llavors,
les organitzacions socials, commemoren a tot el món l'Orgull LGTB+, reivindicant els drets,
la dignitat i la igualtat per a lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals.

51 anys després, i a pesar de ser un país capdavanter en reconéixer drets a lesbianes, gais,
trans i bisexuals queda molt camí per recórrer cap a la igualtat real. Malgrat els avanços
aconseguits durant els últims 15 anys en matèria legislativa, molt especialment amb la Llei
13/2005 del matrimoni igualitari, però també amb la llei 3/2007 d'identitat de gènere, encara
estem molt lluny i d'aconseguir la igualtat real.

El  grups  municipals  signants  volem  unir-nos  un  any  més  a  la  commemoració  del  Dia
Internacional de l’Orgull LGTBQ+. Un any marcat, desgraciadament, per la pandèmia del
COVID19, que ha afectat especialment als col·lectius més vulnerables, també al col·lectiu
LGTBI+.  Hem vist  com el  confinament  ha agreujat  problemàtiques  ja  existents  dins  del
col·lectiu situacions molt conflictives, sobretot en les persones més joves, dins de les seues
llars  que no respecte  a la  seua orientació  sexual,  augment  de la  violència  intragènere,
augment del sentiment de soledat no desitjada, etc. però tot i això, i malgrat que no podem
omplir els carrers del nostre municipi de color i diversitat, no volem deixar de reivindicar
aquest dia tan important per als drets humans.

L’organització Internacional ILGA ha publicat enguany el seu habitual informe de la situació
dels  drets  del  col·lectiu  LGTBI+  en  el  continent  europeu  i  una  de  les  seues  principals
preocupacions és l’augment dels discursos i delictes d’odi vinculats a l’auge de l’extrema
dreta i la seua irrupció en les institucions. Que ha donat via lliure a manifestacions brutals
des del menyspreu a les persones del col·lectiu LGTBIQ+, entre altres sectors.

La Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals ha decidit que les reivindicacions
del col·lectiu en aquest 2020 giren sota el lema “Mujeres LTB, sororidad i feminismo” perquè
dins del col·lectiu LGTBI les dones són les grans invisibilitzades i  en alguns casos, fins
oblidades. La discriminació entre les dones del col·lectiu és doble: per ser dona i per ser
homosexual.

En l'informe La Cara oculta de la violència cap al col·lectiu LGTBI, s'indica que el 72% de les
víctimes registrades de violència per orientació sexual contra el nostre col·lectiu van ser
homes gais enfront d'un 21% de dones lesbianes, i un 2% de persones bisexuals. I és que,
d'acord amb Violeta Assiego “els homes gais estan més reconeguts i se senten legitimats a
denunciar”. Com explica la ILGA; “una de les primeres demandes dels homes homosexuals
va ser la visibilitat, el reconeixement de la figura gai... i ho van aconseguir. Però en el cas de
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les dones lesbianes hi  ha encara una intenció social d'invisibilitzar… sembla que siguen
fantasmes”.  Així  mateix,  les  dones  trans  també  són  preses  de  la  discriminació  i  la
desigualtat, atenent especialment la dificultat per incorporar-se al mercat laboral.

Estos atacs a la llibertat d’expressió de gènere es manifesten amb exemples com l’ocorregut
el passat 1 de maig, quan una dona trans va ser atacada per un policia local de Benidorm,
mentre un company gravava amb el mòbil.  A la humiliació que va patir  per part  d’estos
agents, cal afegir la reflexió sobre que estos, precisament, treballen per defensar els seus
drets, entre els quals es troba el de ser tractada amb respecte i dignitat amb independència
de la seua identitat i expressió de gènere.

L'administració local  és fonamental  per combatre la  discriminació per  orientació sexual  i
identitat  de  gènere  atés  que  és  la  institució  que  treballa  més  prop  de  la  ciutadania.
Conjugant forces amb altres institucions com la Generalitat Valenciana, és la nostra tasca
protegir a la comunitat LGTBIQ+

per tot açò sol·licitem al Ple de l’Ajuntament d’Alcoi l’adopció dels següents acords:

ACORD:

Primer.-  L’Ajuntament  d’Alcoi  mostra  la  seua  denúncia  explícita  contra  l’homofòbia,
lesbofòbia,  bifòbia i  transfòbia,  així  com expressar un compromís concís d’engegada de
mesures per a eradicar  aquesta xacra social.

Segon.-  L’equip  de  govern  traslladarà  als  mitjans  de  comunicació  locals  i  comarcals  la
proposta  d’una campanya  municipal  en  commemoració  del  Dia  Internacional  de l’Orgull
LGTBIQ+

Tercer.-  Instar  a  la  Conselleria  i  a  la  Diputació  Provincial,  amb la  implicació  directa  de
l’Ajuntament d’Alcoi a reforçar les formacions de la Policia Local i autonòmica valencianes
en respecte cap a la identitat i expressió de gènere (seguint l'article 41 de la Llei 8/2017 de 7
d'abril), a la creació d’una unitat o grup especialitzat en prevenció de delictes d'odi en la
Policia Local (tal com estableix l’art 42.3 de Llei valenciana 23/2018, de 29 de novembre,
d'igualtat de les persones LGTBIQ+).

Quart.-  L'àrea  d’igualtat  començarà  a  treballar  elaborar  un  pla  local  LGTBIQ+ (com ve
recollit en la citada Llei d'igualtat de les persones LGTBIQ+ en el seu article 8.5.) 2020  i
donarà suport i visibilitat a les entitats i associacions d’aquest col·lectiu.

Cinqué.- Com que la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives té la previsió que el servei
Orienta tinga caràcter itinerant, sol·licitem que l'Ajuntament demane que Alcoi puga disposar
d'aquest servei per oferir assessorament i suport a persones del col·lectiu LGTBIQ+, així
com a les seues famílies, que requerisquen una atenció específica adequada a les seues
necessitats.

Sisé.- Reivindicar una educació, suportada per fons públics, laica, de qualitat i que atenga a 
la diversitat com a requisit per a crear un espai educatiu on imperen els valors democràtics i 
de tolerància, on s’incloga la defensa de la diversitat familiar i la lluita contra qualsevol tipus 
de discriminació que puguen patir les famílies homoparentals, tant material com simbòlica.

Seté.- El govern de la ciutat ha de garantir que les mesures d’emergència adoptades en el
context de la Covid19 no augmenten les desigualtats ni les barreres estructurals a les que
s’enfronten les personers amb orientacions sexuals i identitats de gènere diverses, i que no
conduïsquen a una pujada de la violència i la discriminació contra aquestes persones per a
construir una societat més lliure i igualitària.
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Vuité.- Instem al consell i que al seu torn inste al govern d’Espanya que sol·licite al Registre
Civil que suprimisca el requisit discriminatori cap a les parelles de dones, que han d’estar
casades per a inscriure als bebés nascuts.

Novè.- Instem al Consell i que al seu torn inste al Govern d’Espanya perquè aprove la Llei
Estatal LGTBI+ que reculla les reivindicacions històriques de tot el col·lectiu, la Llei Integral
d’Igualtat  de Tracte  i  No Discriminació,  la  Llei  Trans LGTBIQ+,  així  com una normativa
específica de Delictes d’Odi.»

Sra. Guillem:
Primerament volia demanar-li permís si..., si vosté me’l dóna, per poder donar una coseta a
tots, ja que totes les persones que estem ací ens considerem que som demòcrates, doncs
crec que estaria bé poder repartir una coseta.

Sr. Alcalde:
No és la pràctica habitual, però «proceda».

Sra. Guillem:
Per això he demanat permís.

(La Sra. Guillem reparteix a cadascun dels membres del ple una bandereta amb els colors
de LGTBIQ+)

(Sent les 09.41 hores, la Sra. Interventora abandona el saló de plens).

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

Sr. Abad:
Hola buenos días a todos, concejales, Sr. Alcalde. "Todos los seres humanos nacen libres e
iguales con dignidad y derechos". Estas palabras aparecen en el artículo 1 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos. El artículo 10 de la Constitución Española dice: 

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre
desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son
fundamento del orden político y de la paz social. 

2. Las  normas  relativas  a  los  derechos  fundamentales  y  a  las  libertades  que  la
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal
de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas
materias ratificados por España.

Y en su artículo 14.  “ Los españoles son iguales ante la  ley,  sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.”
Por su parte el Código Penal recoge como delitos, entre otros, la discriminación, hostilidad,
violencia, humillación, menosprecio, la denegación de un servicio público por motivos de su
sexo, orientación o identidad sexual, en sus artículos 510, 510bis, 511 y 512.  
Por tanto, las personas LGTBI son miembros de pleno derecho en nuestro país. En VOX
consideramos que son personas con la  misma dignidad y los mismos derechos que los
demás. Esos derechos y esa dignidad la tienen reconocida como personas que son. Todo
ser humano por el hecho de serlo merece todo nuestro respeto. Nuestro compromiso con los
derechos humanos y con los derechos fundamentales es firme. No existe el colectivo LGTBI,
existen  las  personas  con  diferentes  orientaciones  e  identidades  sexuales.  Desde  el
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momento en el que se intenta, por parte de este lobby, colectivizarlos a todos, es el propio
lobby LGTBI el que los hace diferentes cuando no lo son. Hay muchas personas LGTBI que
no se ven representados por este lobby y, precisamente, son humillados y maltratados por
ese mismo lobby qué  se ha arrogado  la  defensa  de todas  las  personas  LGTBI.  Como
anteriormente he dicho, la legislación española contempla la no discriminación, maltrato, o
cualquier otro tipo de delito contra cualquier persona por razones de orientación o identidad
sexual,  y  ahí  nos  encontrarán  siempre.  Donde  no  nos  encontrarán  será  en  hacer
distinciones  por  motivos  de  orientación  de  identidad  sexual,  que  es  lo  que  ustedes
pretenden. Como tampoco nos encontrarán en su objetivo de implantar toda su ideología de
género y LGTBI en nuestra sociedad y, sobre todo, en las aulas de nuestros hijos. No es
aceptable que se pretenda que la visión de la sexualidad de la ideología de género sea la
única  legítima  en  democracia.  Obrar  en  defensa  del  menor  es  un  requerimiento,  no
solamente legal, ya que las leyes se hacen para las personas y no al revés, sino de simple
decencia  humana  y  honestidad  intelectual.  Como tampoco  lo  es  mantener  una  red  de
apesebrados con dinero de todos los ciudadanos en vez de dedicarlo a políticas sociales y
de empleo tan necesarias en estos momentos. Lo que ustedes pretenden, con la excusa de
que  trabajan  por  la  igualdad,  es  mantener  un  entramado  de  organizaciones  totalmente
ideologizadas gastando los recursos públicos en su proyecto de ingeniería social de recorte
de libertades para conseguir erradicar la libertad e implantar el pensamiento único. Si de
verdad lo que quieren es una sociedad más justa, sin discriminación, y que reconozca los
derechos de todos, lo que tienen que hacer es enseñarle a los niños que hay que respetar a
todos los  seres  humanos,  sea cual  sea su condición.  Leyes sectarias,  como la  Ley de
Igualdad  de  las  personas  LGTBI  que  vulnera  derechos  fundamentales,  no  ayudan  en
absoluto a conseguir este objetivo. Ustedes nos hablan de igualdad y, para conseguir esa
supuesta igualdad,  lo  que hacen es implementar  leyes discriminatorias para  los que no
entran  en  esa  colectivización  que  ustedes  pretenden.  Nosotros,  mi  grupo  municipal,
abogamos  por  la  igualdad,  por  la  verdadera  igualdad.  Resaltamos  la  importancia  de
denunciar la situación que se vive en países donde estos derechos fundamentales sí están
siendo vulnerados cada día y, sobre todo, los de las personas  LGTBI, pero, por desgracia,
pocas veces les oímos hablar de la situación de estas personas en países como Cuba,
Corea del Norte y otras dictaduras comunistas, y en algunos países musulmanes donde
todavía se cuelga a los homosexuales y se lapida a las mujeres. La gente esta empezando a
cansarse, siempre dándole mil vueltas para distraer la atención de los ciudadanos y que
olviden  los  verdaderos  problemas  que  nos  afectan  cada  día.  Para  más  INRI,  algunas
asociaciones  u  organizaciones  del  colectivo  LGTBI,  tienen  la  desfachatez  de  exigir  al
Gobierno una Renta Mínima Universal por el echo de ser homosexual, ¿hasta donde son
capaces de llegar para conseguir implantar sus ideologías? No tenemos nada en contra de
las diferentes orientaciones sexuales, pero si de la manera que utilizan y manipulan a la
sociedad para dividirla. Poco a poco el pueblo se da cuenta de quienes llevan el fascismo en
el ADN. Muchas gracias.

Sr. Alcalde:
Intervencions?

Sr. González:
Sí, jo, bé, volia..., no sé si al final havíem acordat que no...

Sr. Alcalde:
Crec que intervenia la Sra. Guillem en nom de la resta de grups, no? Hi havia acord de tots
els grups polítics i hi havia només una intervenció per part de la Sra. Guillem o...
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Sr. Ruiz:
Bon dia, Sr. Alcalde. Simplement vull puntualitzar que fins que hem llegit el contingut de la
moció hem constatat que la proposta que havia fet el Partit Popular per a poder donar el
suport a aquesta, sí que s’havia inclòs; per tant, no s’havia..., no s’havia parlat que estaríem
representats pels proposants perquè no sabiem si s’acceptava o no aquesta modificació.

Sr. Alcalde:
Aleshores, s’ha acceptat. Aleshores, intervé la Sra. Guillem.

Sra. Guillem:
Quan he llegit, sí que estava... 

Sr. Alcalde:
Sí, sí, sí, però no..., no ho sabien amb antelació.

Sr. Ruiz:
Sí, però que en principi veníem a plantejar..., a plantejar argumentació, a plantejar debat. 

Sra. Guillem:
Moltes gràcies. Bé, abans que res, jo vull dir que l’odie LGTBIQ+, tots som iguals..., no, no
som iguals, el món és divers, el que hem de ser iguals és davant la llei, és que és molt
diferent. De mantindre «xiringuitos» no cal que en parlem, veritat? Supose que no cal que li
faça un croquis, ni a vosté ni al Sr. Abascal. Parlar de LGTBIfòbia és parlar sobretot d’un
problema estructural. En aquest Ple hem comentat sovint la necessària educació afectivo-
sexual, una educació que siga capaç d’eliminar la violència i que es fomente en el respecte
a les persones, però, sobretot, a la diversitat. Fins que no entenguem que les persones som
diverses, però iguals legalment, per desgràcia no eliminarem aquestes mocions dels nostres
plens. Tant de bo algun dia no siguen necessàries. I és que lluitar pels drets del col·lectiu
LGTBIQ+, o pels drets de les minories racials (com ara passa als EUA), o lluitar pels drets
de les dones, no és lluitar per ells o elles, és lluitar per tots nosaltres, és lluitar pels drets
humans.  Tal  com  l’exposició  de  motius  anomena,  un  dels  principals  problemes  que
arrossega l’estat  espanyol  és la  permanència als  cossos de seguretat  d’un corrent  amb
mentalitat  franquista  que s’ha anat  transmetent  a les  noves generacions.  I  ara  aquelles
persones que ens han de defensar, són precisament les que més dubten o més prejudicis
tenen enfront de qualsevol minoria. Els fets de Benidorm contra la dona trans en són un clar
exemple.  I  és  que precisament,  dins  el  col·lectiu  LGTBIQ+,  són les  dones el  grup més
vulnerable.  Parlant  en termes  del  filòsof  Bhabha,  al  qual  jo  li  recomane moltíssim,  són
doblement  outsiders.  La visibilitat  va començar pel vessant gai,  deixant de banda tot  un
ventall d’orientacions sexuals. Les dones lesbianes continuen sent sexualitzades, les dones
trans són “monstreïtzades”  i  obligades a viure  un ostracisme social  que les  aboca a  la
marginalitat  laboral,  moltes  vegades  abocades  a  la  prostitució,  perquè  la  societat  que
s’autodenomina normal és així d’hipòcrita, margina les persones trans, lluita per la família
tradicional, però, en privat i lluny de les mirades, paga i compra aquests éssers humans que
prèviament  ha marginat.  Necessitem una educació  afectivo-sexual  que incloga  totes  les
orientacions sexuals, que legitime i naturalitze l’estima i tots els gèneres, així com qualsevol
mena de família. A Compromís estem molt orgullosos de ser el partit que més ha lluitat a
favor  dels  drets  d’aquest  col·lectiu,  i  estem orgullosos d’aquest  Ple,  i  em sap greu que
aquesta moció no haja pogut ser institucional, sincerament. Tot i que som conscients que
estem lluny de la plena igualtat, la creació del servei Orienta ha sigut i està sent bàsic en
l’ajuda al col·lectiu LGTBIQ+. Per això considerem que és imprescindible millorar-lo i fer que
arribe a tot el nostre territori, i per aquestes raons, és evident que nosaltres, sent fidels al
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nostre  programa,  donarem  tot  el  nostre  suport  a  aquesta  moció,  nosaltres  i  tota  la
Corporació. Em sap greu que vosté no.

Sr. Abad:
Muchas gracias. Como ya he dicho en mi exposición de motivos, la Constitución Española
nos ampara a todos en diferencia de orientación sexual, religión, etc. A lo de la bandera que
ha repartido a todos los concejales aquí presentes, está muy bien, pero la bandera que
verdaderamente nos acoge a todos los españoles es la bandera de España, que la tenemos
aquí al lado, osea, esa es la que si nos defiende y nos protege a todos. Muchas gracias. 

Sr. Alcalde:
Gràcies, Sra. Guillem, per acabar.

Sra. Guillem:
Vaig a fer-ho molt  curt.  Si...,  si vosté realment es considera una persona demòcrata, no
agafaria i no rebutjaria una bandera que suposa i lluita pels drets humans. I ho torne a dir,
lluitar per ells i per elles és lluitar per tots.

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

11. 14888/2020 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREGUNTA  SOBRE  LA  REOBERTURA  DE  LES  PISCINES  I  LA  CANTINA  DEL
PREVENTORI

Sr. Ferrandiz:
Gràcies, Sr. Alcalde, i bon dia a totes i tots i també a les persones que ens estiguen seguint
en streaming. 

Llig les preguntes el Sr. Ferrándiz, regidor del Grup Municipal Podem:

«Davant les notícies de les últimes setmanes que anuncien l’estat avançat de les obres de
la piscina del Preventori, preguntem:

1.  Es té prevista alguna data per a la  reobertura de les piscines? Si serà aquest  estiu,
quines mesures de seguretat es prendran en la seua reobertura?

2. ¿En quin estat es troba la gestió per a la reobertura de la Cantina?»

Sr. Alcalde:
Gràcies. Li contestarà el Sr. Martínez.

Sr. Jordi Martínez:
Bon dia, moltes gràcies, Sr. Alcalde. A vore, jo vull tornar a aclarir una vegada més que la
piscina del Preventori és una piscina privada, d’una institució privada en la qual s’han fet una
sèrie d’obres per a la Fundació, que n’és la propietària. Ens han informat que d’ací a poc, jo
crec que entre esta setmana o la que ve podria estar acabada l’obra i l’obertura d’aquesta
piscina. I sobre l’estat de gestió i totes les qüestions de seguretat, esta mateixa institució
s’ha posat en contacte amb els departaments oportuns de l’Ajuntament, com puguen ser
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també els ports que han tingut també alguna consulta per vore el tema de les capacitats, el
control  que  es  pot  fer,  i  totes  les  mesures  de  seguretat,  però  sempre  sota  la  seua
responsabilitat. I en el cas de la cantina, jo crec també, i parle per boca d’aquesta Fundació,
que de moment crec que havien deixat aquest projecte, un poc de costat, per a poder tindre
tots els recursos per a poder obrir la piscina, però torne a dir, és una institució privada i, per
tant, nosaltres estem parlant un poc perquè tenim aquest contacte directe, tots els grups
polítics que estem ací, i hi ha hagut un altre grup polític que s’ha preocupat també per l’estat
d’açò; però cal dir, com sempre, que és una institució privada.

12. 15058/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREC PER AL SUPORT ALS FAMILIARS DE LA RESIDÈNCIA D'OLIVER
Sra. Obiol:
Gràcies. Bon dia. És un plaer vore-vos a tots, ací, de nou, i també que s’haja habilitat una
manera de gravar i que arribem als ciutadans amb suficient qualitat. 

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

«Els  fets  ocorreguts  durant  la  pandèmia  de  la  Covid-19  juntament  amb  la  gestió  de
l’empresa DomusVi que hem demanat que s’investigue va ser desastrosa en la residència
geriàtrica  de l’antic  hospital  d’Oliver.  Els  familiars  dels  residents  d’aquesta  residència  ja
s’havien mobilitzat a la tardor de 2019 per a defensar el dret a estar ben atesos en moments
crítics  i  ara,  en  temps  de  pandèmia,  han  vist  reforçat  la  seua  necessitat  d’enfortir-se
col·lectivament i han formalitzat aquesta plataforma sota la figura d’una associació. A més a
més han comunicat que han començat un procés legal per tal d’esclarir responsabilitats del
major focus de mortalitat a una residència geriàtrica arreu de l’estat espanyol. 

Davant d’aquestes circumstàncies i tenint en compte el suport que formalment ja han rebut
els familiars des d’aquesta corporació a diferents plenaris públics demanem: 

1. Que se’ls facilite un lloc municipal per a poder reunir-se. 

2. Que s’assumisquen els costos monetaris de les possibles accions legals que duguen
a terme per protegir els seus drets i els dels seus familiars arran de la gestió de la
Covid-19 amb la principal intenció que el fet econòmic no constituïsca cap trava per a
aquestes famílies.» 

Sra. de Gracia:
Sí. Gràcies, Sr. Alcalde. «Muy buenas» a totes i a tots. Sra. Obiol, nosaltres, com a govern,
donem el  suport  necessari  a  totes les  entitats,  d'acord? Per  descomptat  que a aquesta
també, per descomptat,  i  per això posem a disposició els llocs per a poder realitzar les
reunions quan siga necessari, quan ho necessita la plataforma i com a entitat tindran el seu
espai per a poder fer les reunions en el moment en què ens ho sol·liciten, no tindrem cap
problema. Quant al segon punt, el fet d’assumir els costos, nosaltres sí que hem posat a la
seua disposició l’assessorament jurídic tant de l’Ajuntament com de Serveis Socials, perquè
tota l’ajuda que puguen tindre, tot l’assessorament puguen tindre’l sense cap problema. Sí
que sabem que la plataforma de Domus VI ha contactat amb un despatx d’advocats en el
qual  estan  recollint  eixa  informació.  Al  final  no  sabem  si  serà  via...,  via  penal,  via
administrativa, no sabem com serà, perquè si que és cert, si és el que sabem, és que estan
arreplegant tota la informació, recollint-la per a poder..., al final que és el que van a fer. Per
descomptat  que  nosaltres  no podem fer  un  brindis  al  sol,  no  podem assumir  aquestes
despeses, però sí que els donem tot el suport que siga necessari.
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Sra. Obiol:
Aleshores, entenc que s’aprova el punt 1 però no el segon punt. És una llàstima perquè...,
bé,  fa...,  a  la  tardor,  la  passada  tardor,  precisament  l’alcalde  defensava  la  pertinència
d’assumir  els  costos judicials  del  cas d’Ardystil.  Seria bo també que en aquesta ocasió
pogueren..., pogueren assumir-se des de la Corporació, que, a més, és quantitativament,
les víctimes són majors, podrien assumir aquests costos i així famílies que ara s’han quedat
sense feina o que no tenen clar si en tindran d'ací a uns mesos, poden tirar endavant per a
la defensa dels seus drets, amb unes condicions que ells decidisquen i, per tant, nosaltres,
això pensem que és important.  També voldria aprofitar aquest  petit  temps per a fer  una
intervenció que m’haguera agradat fer per a defensar la postura a favor d’una moció que al
final  no s’ha presentat  i  que nosaltres  estàvem completament...,  i  acabe,  completament
d’acord. Però ens agradaria que d’ací..., d’aquest plenari, de tots els grups polítics isquera
un debat real per anar més enllà d’aquestes petites coses que hem anat demanant i que hui
demanem tant el Partit Popular com Guanyar, i que realment puguem fer un debat polític,
d'acord, a banda de tots els tràmits que es facen judicials, un tràmit polític i un debat polític
per anar més enllà i saber com podem canviar aquest model que ha fet tant de mal a tantes
persones en aquest cas, en la gestió de la pandèmia Covid-19 a la Residencia d’Oliver.
Gràcies.

Sr. Alcalde:
Un aclariment  perquè  no  es  malinterpreten  les  paraules  de  la  regidora:  no  és  que  no
s’accepte el punt 2. Quan diu que no es pot fer en aquests moments un brindis al sol, ens
referim que no podem comprometre’s a assumir alguna cosa que no sabem què és i si va a
produir-se o no i quins costos va a tindre. Ara mateix estan recollint informació, no se sap si
van a iniciar-se accions legals o no, perquè no se sap si hi ha causa per a poder-ho fer o no i
quin procediment va a seguir-se, si contenciós civil, penal, etc. En funció del que es faça, el
funcionament  és  ben  diferent.  Per  exemple:  en  processos  civils,  doncs  normalment  els
advocats..., els seus honoraris estan en funció de la quantia que reclama a l’administració.
Clar,  imaginem que  reclama un  milió  d’euros.  Aleshores,  si  es  deu  un  10%,  doncs  els
advocats si guanyen el plet, reben un percentatge de... Per tant, la casuística en aquests
moments és tan àmplia que el que li hem traslladat a l’associació és el suport en tot moment
de l’ajuda que necessiten en cada moment per part de l’Ajuntament. Per tant, hi ha temps
per endavant per a poder-ho fer i jo no puc... Reclamava per a Ardystil, però perquè també
les sentències que va haver-hi...,  hi  va haver una responsabilitat  subsidiària per part  de
l’administració,  en  aquest  cas  per  part  de  la  Generalitat  Valenciana.  I,  per  tant,  davant
d’aquesta responsabilitat acreditada a través d’una sentència, entenem que aquests costos
havien de ser assumits per part de l’administració com el govern del Botànic va fer, després
de 20 anys, per a aquesta reparació dels danys ocasionats.

Sra. Obiol:
I, totalment d’acord, Un minut, no l’havia malinterpretat, m’havia dit que no. Per això eixa
inseguretat que vosté manifesta i que hi estic totalment d’acord, que és una inseguretat que
vostés, com a govern, no poden assumir. Pensen que l’han d’assumir famílies que encara
estan en pitjors circumstàncies econòmiques que un ajuntament com el nostre; per tant, un
compromís ferm.

Sr. Alcalde:
Bé, no té una segona intervenció, però molt clarament, perquè continue sense malinterpretar
les nostres paraules.  Si  el  que li  ha dit  la regidora és que a aquestes famílies que per
qüestions  econòmiques  no  puguen,  els  hem  oferit  l’assessorament  jurídic  en  aquests
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moments per a acompanyar-les en aquest procés i que no siga un impediment per a ningú
poder defensar els seus drets.

13. 15062/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREC PER A LA IGUALTAT EN DIVERSITAT SEXUAL A L'ADMINISTRACIÓ
Sr. González:
Gràcies, Sr. Alcalde. Bon dia a totes les persones que estem ací. Està bé que puguem ja
reunir-se  ací,  estaria  bé,  està  bé  que  es  puga  retransmetre,  estaria  bé  també  que  es
buscaren fórmules a aquesta nova normalitat perquè la ciutadania poguera també arribar a
intervindre de la forma que fóra també, encara que les circumstàncies siguen limitades.

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

«El  28 de  juny  es  celebra  cada  any  el  dia  de  l’Orgull  i  l’alliberament  LGTBI.  Enguany
l’Ajuntament d’Alcoi s’ha tornat a sumar a aquesta celebració, tenint en compte és clar, les
circumstàncies sanitàries que travessem. Volem expressar la nostra satisfacció per formar
part d’una corporació que majoritàriament respecta la igualtat de les persones siga quina
siga la seua identitat de gènere i sexual, però des de Guanyar entenem que s’han de donar
petites passes per assolir realitats justes i igualitàries, per eixe motiu demanem: 

1. Que tota la documentació administrativa que genere l’Ajuntament d’Alcoi tinga en
compte al diversitat sexual i de gènere. 

2. Que s’incloga a  tota  la  comunicació  gràfica  de  la  ciutat  la  diversitat  sexual  i  de
gènere.»

Sra. De Gracia:
Sí, gràcies, Sr. Alcalde. De nou molt bones a tots i a totes. Sí que acceptem el prec, d'acord.
Acceptem perquè treballem, treballem pels drets de tots, treballem des de tots els col·lectius
i com s’ha comentat abans, afortunadament a la Comunitat Valenciana tenim la Llei 23/2018
l’article  8  de  la  qual  ens  diu,  en  el  «Reconeixement  i  suport  institucional»  que:  «La
Generalitat,  en  col·laboració  i  coordinació  amb  les  distintes  administracions,  oferirà  als
municipis assessorament perquè puguen elaborar i portar endavant en els seus plans locals
LGTBI». Per descomptat que l’Ajuntament d’Alcoi treballarà, començarà a treballar aviat, en
aquest pla, per a poder donar el suport i els drets a tots els col·lectius. Per tant, el prec
l’acceptem perquè estem ja treballant en açò i sí que vull comentar que en el pla d’igualtat,
en l’acció 63 i 64, ja vam començar a posar un dels objectius que era garantir els principis
d’igualtat  de  gènere.  Açò...,  el  pla  d’igualtat  de...,  el  pla  de  LGTBI  serà  més  concret  i
treballarem més en aquests punts. Però nosaltres ja estem començant a treballar; per tant,
no tenim cap problema a acceptar el prec.

Sr. González:
Gràcies. Moltes gràcies, regidora. Creiem necessàries que les declaracions públiques de les
institucions, com les que hem fet en la moció anterior, on també hi havia mesures concretes,
que estes declaracions públiques, que els missatges que es llancen són importants, sobretot
quan hi ha formacions negacionistes de la realitat. Però també entenem que no tot poden
ser símbols i que també és important la posada en acció de mesures concretes en l’àmbit
local on podem. Sí és el que estava dient vosté i, per això, hem presentat aquest prec que
entenem que hem de treballar en allò local. Continuarem presentant propostes on siga, ací o
quan treballem el pla, perquè el que pretenem en aquest prec és això: reclamar un poc la
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visibilitat de tota la diversitat de la ciutadania d’Alcoi i que, al final, que l’administració siga
respectuosa i curosa amb la llibertat de gènere i sexual de les alcoianes i alcoians. Gràcies.

14. 15063/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREC PER A LA INCLUSIÓ DE CLÀUSULES DE RESPONSABILITAT SOCIAL A LA
CONTRACTACIÓ
Llig el prec la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.

«Fa anys que la necessitat d’incloure clàusules de responsabilitat social als processos de
contractació de les entitats locals és més que evident i han sigut molts els Ajuntaments que
així ho han assumit i han incorporat a les seues dinàmiques quotidianes. També ho ha fet
l’Ajuntament d’Alcoi tot i que només en casos puntuals. Ara, en temps de crisi com en la que
estem  immersos,  incloure  aquestes  clàusules  emergeix  com  una  necessitat  indefugible
doncs necessitem que les empreses que treballen amb l’ajuntament demostren que tenen
un valor afegit importantíssim: tenen cura de la societat en la que s’inserten. És difícilment
assumible que des d’un ajuntament que ha de proveir d’un marc de respecte i acompliment
dels drets bàsics de les seues ciutadanes i ciutadans en les accions que pren de manera
directa no assumisca com un deure que també ho facen les empreses en les que delega
funcions. Per eixe motiu demanem una qüestió molt bàsica i que la Generalitat Valenciana
defensa des del  primer  govern  del  Botànic  i  és que només es contracte a  empreses o
entitats  socials  que  respecten  acords  bàsics  de  responsabilitat  social.  Més  en  concret
demanem: 

1. Que  l’Ajuntament  d’Alcoi  incloga  clàusules  de  responsabilitat  social  segons  les
recomanacions de la Generalitat Valenciana en tots i cadascun dels contractes que
duga endavant. 

2. Que  l’Ajuntament  d’Alcoi  incloga  clàusules  de  responsabilitat  social  segons  les
recomanacions de la Generalitat Valenciana en tots i cadascun de les subvencions
que duga endavant. 

3. Que  s’establisquen  les  dinàmiques  de  treball  necessàries  per  a  que  la  inclusió
d’aquestes  clàusules  s’automatitze  per  part  del  departament  de  contractació  de
l’Ajuntament  per  a  que  no  supose  una  major  càrrega  per  als  treballadors  i
treballadores del departament 

4. Que es faça una campanya de difusió de la importància d’aquesta responsabilitat
social i de les empreses i entitats socials que les tinguen en compte com un deure
col·lectiu respecte la ciutadania.» 

Sra. Zamorano:
No li  puc  acceptar  el  prec,  cap  d’ells,  perquè  el  que  em crida  l’atenció  és  que  vostés
participen  de  les  meses  de  contractació  i  coneixen  un  poc  la  dinàmica  contractual  de
l’Ajuntament, i que no coneguen que des de 2017 ja s’han elaborat aquestes clàusules, en el
PCAP estan incorporades aquestes clàusules, fins a 9, les tenim sistematitzades, perquè ho
vam fer  des del Departament de Contractació. Sí que és veritat  que segons el  tipus de
contracte, l’objecte del contracte, ja hi ha jurisprudència que diu que no pots introduir-les
totes, sinó que han d'anar relacionades. Això està fent-se, però no tan sols en el PCAP, sinó
que en la declaració responsable L1 i L2 també estan incorporant-se aquestes clàusules de
responsabilitat, que cada licitador, quan hi participa, verifica el compliment dins de la seua
empresa d’aquestes condicions. Quant a les entitats, les solucions que demana vosté, que
incloguem aquestes clàusules, bàsicament l’Ajuntament a qui dóna subvencions o el que
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subvenciona són entitats de caràcter social, esportiu, cultural; per tant, l’objectiu, la finalitat
pròpia de cada entitat és precisament el foment d’aquests aspectes socials. Per tant, tampoc
no entenem que s’incloga perquè és la finalitat pròpia d’aquestes entitats promoure aquestes
clàusules d’aspecte social.  I  quant a la campanya de difusió,  jo crec que no cal fer cap
campanya  de  difusió  en  les  entitats  aquestes  que  estic  comentant,  perquè  són  entitats
socials que estan relacionades amb Serveis Socials, culturals, perquè és la seua finalitat. I
respecte dels contractistes, els que es presenten a les licitacions, no tan sols a Alcoi, sinó en
qualsevol altre municipi, perquè no és problema de la Generalitat Valenciana, és que en la
Llei del 2017, la Llei de Contractes del Sector Públic, del 2017, el que fa és trasposar dues
directives, la 23 i la 24 de la Unió Europea, que precisament el que fan és que es fomente
per part dels estats de la Unió Europea..., que es fomente aquesta contractació i els criteris
d’aspectes social. Per tant, el que fa l’ordenament jurídic està exposat en això i l’obligació no
la marca la Generalitat, sinó que la marca la Llei de Contractes als ajuntaments i per a la
Generalitat. Per tant, no és que siga bona o mala voluntat, és que és un incompliment legal
el que està portant-se endavant.

Sra. Obiol:
Evidentment, nosaltres participem en les meses de contractació i veiem també i analitzem el
que hi ha i precisament en la guia de recomanacions de la Generalitat Valenciana apareix
com un exemple, un, un només. L’Ajuntament d’Alcoi sabem que teniu, tenim clàusules de
responsabilitat, però pensem que són insuficients. Per exemple, podríem posar, contractar
amb empreses que tenen un alt índex de contractació de treballadores, dones en sectors
precisament molt masculinitzats o que tinguen en les seues direccions, al capdavant, dones,
o que tinguen una mica d’un tant per cent de treballadors amb discapacitats, o que tinguen
necessàriament un pla de conciliació que s’aplique segons uns criteris. Com que sabem que
en tenim, vull  dir,  nosaltres demanem que vaja més enllà  i  que aquest  valor  afegit  que
precisament  la  seua  companya  Zulima  Pérez  va  defensar  i  que  l’altre  dia  parlàvem
justament d’això en una trobada, vostés puguen també..., puguen anar més enllà, perquè en
una situació com la que estem, si no li incloem un valor afegit a entitats socials, que també
han de complir criteris de responsabilitat social, i a empreses, tampoc no estarem ajudant la
població  en  general  que  al  final  hauria  de  ser  l’objectiu  d’aquest  ajuntament.

Sra. Zamorano:
Com dic, és que els exemples de què vosté ha fet menció, precisament són els que tenim
introduïts  en  el  PCAP,  ús  no  sexista  del  llenguatge,  no  utilització  de  publicitat  il·licita,
obligació  de  caràcter  social  de  la  persona  o  empresa  adjudicatària,  acreditació  del
compliment de la reserva legal de treballadors discapacitats. Vull dir...,  tot això és el que
tenim recollit, fins a nou. També ha de tindre en compte que la inclusió d’aquestes clàusules
no pot  deixar fora altres principis que primen també la contractació i  és la discriminació
també entre empreses i la llibertat que puguen tindre totes a accedir a algunes licitacions.
Això  també s’ha de  compensar,  però  no perquè  ho diguem nosaltres,  perquè  la  llei,  la
doctrina i la jurisprudència així ho diuen. El mateix li deia sobre l’objecte. Per tant, és que
estem  fent-ho,  estem  fent-ho  i  estem  participant  també  en  altres  experiències  d’altres
ajuntaments,  perquè  açò  és  viu.  Ara  n’hi  ha  nou,  però  quan  s’incorporen  altres,  anem
incorporant-les també nosaltres. Per tant, no li l’accepte perquè està fent-se, no perquè no
tinguem  voluntat  d’anar  més  enllà,  sinó  perquè  ja  estem  fent  i  crec  que  som  pioners,
l’Ajuntament d’Alcoi, en aquestes coses.

15. 15066/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREGUNTA-PREC SOBRE LA MILLORA D'ACCESSIBILITAT A HABITATGES
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El Grup Municipal Guanyar Alcoi presenta la següent pregunta-prec.

«A l’octubre de 2019 el govern municipal a instància d’un prec formulat per Guanyar Alcoi va
acceptar  dur  a  terme  un  cens  de  les  persones  que  viuen  a  habitatges  que  no  tenen
suficients mesures d’accessibilitat que limiten la seua vida social i la relació i participació
amb les activitats de la ciutat. La finalitat última d’aquest cens ha de ser la implementació de
mesures per tal de pal·liar la situació de soledat d’aquestes persones. 
Volem preguntar: 

- Després de 8 mesos des de l’aprovació del prec, en quin punt està l’elaboració d’aquest
cens?

I en aquest sentit volem demanar: 

 Que s’inicien els tràmits per a facilitar la rehabilitació d'habitatges i la domotització de
llars amb major vulnerabilitat i  menor accessibilitat per millorar l'accessibilitat i  les
possibilitats  de  permanència  de  les  persones  majors  en la  seua  llar  millorant  al
mateix temps les seues condicions de vida.» 

La Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Gunyar Alcoi llig el següent:

«A l’octubre de 2019 el govern municipal a instància d’un prec formulat per Guanyar Alcoi va
acceptar  dur  a  terme  un  cens  de  les  persones  que  viuen  a  habitatges  que  no  tenen
suficients mesures d’accessibilitat que limiten la seua vida social i la relació i participació
amb les activitats de la ciutat. La finalitat última d’aquest cens ha de ser la implementació de
mesures per tal de pal·liar la situació de soledat d’aquestes persones. 
Volem preguntar: 

- Després de 8 mesos des de l’aprovació del prec, en quin punt està l’elaboració d’aquest
cens?» 

Sra. Baca:
Sí. Hola, bon dia a totes i a tots. Bé, en el plenari que vosté menciona vam acceptar el prec
elevant-lo  a  l’Observatori  de  l’Habitatge.  Com sabeu,  en  aquests  moments  es  troba  en
període d’exposició pública i,  quan estiga constituït,  traslladarem la proposta al laboratori
que corresponga. No obstant això, també m’agradaria comentar que durant el període de
confinament, com sabeu, també vam estar telefonant a tota la gent major i, per tant, vam
arreplegar  molta informació  d’aquestes persones que viuen soles i  que segurament  ens
servirà molt i podran autoritzar-se per a planificar un disseny de les actuacions destinades a
millorar les condicions d’habitabilitat a les seues llars. També m’agradaria comentar que ja
han  eixit  les  ajudes  econòmiques  de  la  Conselleria  d’Habitatge  per  a  la  rehabilitació
d’eficiència energètica i accessibilitat, i que des de l’Ajuntament s’ha lluitat molt per a poder
aconseguir un punt d’informació presencial, amb personal de la Conselleria, per a facilitar a
la ciutadania i, en concret, a la gent més vulnerable, l’accés a la tramitació i a la informació
d’aquestes ajudes. Per tant, ja està fent-se i li accepte el prec, però ja està fent-se.

Sra. Obiol:
Doncs,  la  nostra satisfacció que s’estiga fent.  Potser,  ja  que s’accepta el  prec,  no sé...,
potser  podrien  telefonar  a  les  persones  que  van  identificar  amb  problemes  i  oferir-los
aquesta possibilitat, que a la millor no saben que hi ha a Àgora, que ho he vist, he vist la
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notícia i és..., i estem molt satisfets perquè és una molt bona notícia per a la ciutat d’Alcoi,
que almenys coneguen de primera mà que això s’està fent i que existeix la possibilitat que
ells vagen allí  o els seus familiars, en la mesura del possible, lògicament, i  que aquesta
ajuda existeix perquè a vegades la informació no arriba d’igual manera a totes les persones.

16. 15068/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREC PER A LA RETIRADA DE LA PLACA COMMEMORATIVA DE LA VISITA DEL REI 
EMÈRIT JUAN CARLOS I
Llig el prec la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.

«Davant  de  la  denuncia  que  han  fet  mitjans  de  comunicació  internacionals  sobre  la
presumpta corrupció del rei emèrit Juan Carlos I i que la Casa Real ha assumit com a vàlida
amb el fet de treure-li la seua aportació econòmica anual, així com l’inici de la investigació
per part de la Fiscalia del Tribunal Suprem respecte aquests indicis, demanem:

 Que siga retirada de l’edifici de l’Ajuntament d’Alcoi la placa commemorativa de la
visita que realitzà a la ciutat.» 

Sr. Jordi Martínez:
Moltes gràcies. “Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del
cargo  de  vicepresidente  del  gobierno  con  lealtad  al  rey  y  guardar  y  hacer  guardar  la
Constitución como norma fundamental  del  estado así  como mantener  el  secreto de las
deliberaciones del Consejo de Ministros”.  Això ho ha dit Pablo Iglesias, «Lealtad al rey». A
veure, l’any 2015, a l’octubre de 2015, el govern de la Generalitat Valenciana ja va fer una
instrucció per la qual totes les plaques commemoratives de gent que estava condemnada,
no imputada, condemnada per temes contra la Hisenda Pública o per temes de corrupció,
que s’eliminaren totes les plaques commemoratives d’aquestes persones. En el  cas que
vosté està parlant, de Juan Carlos I, el rei emèrit, hi ha una investigació oberta, en alguns
casos unes notícies de premsa, en les quals l’acusen d’un delicte de presumpta corrupció.
Vosté sap que és la presumpció d’innocència? Ho sap? A que sí? Jo crec que en el moment
que aquest home siga condemnat, per qüestions o no, s’hauran de prendre les decisions
que  en  aquest  cas  el  Consell  de  la  Generalitat  Valenciana  comprèn  tota  la  Comunitat
Valenciana i totes les poblacions i,  per tant, en aquest moment, seria el moment en què
haurien de llevar aquesta placa de l’Ajuntament. El que no puc entendre és com vostés,
sabent això, que està dient-me que sí, pretén ara que nosaltres ens saltem aquest tipus de
normativa, perquè clar, podem fer-ho amb el rei Juan Carlos o podem fer-ho amb qualsevol
altre  ciutadà  que  tinga  ací  una  placa  commemorativa  o  en  altres  poblacions,  siguen
monàrquics, republicans, de dretes o d’esquerres, clar està (...), jo crec que no s’ha fet. Per
això es van dictar unes normes i és el que s’ha d’aplicar. Gràcies.

Sra. Obiol:
Molt bé, gràcies. Bé, en primer lloc, jo crec que hi ha hagut una confusió, perquè Pablo
Iglesias va prometre lleialtat a l’actual rei, no a l’anterior, va prometre a Felipe VI, no a Juan
Carlos I. No sé, per aquesta primera intervenció, veig que vostés són més de Jordi Sevilla,
que no de Sandra Gómez, la qual cosa em dol. Però saben que això és un fet simbòlic, la llei
de què vostés parlen, fa que facen unes coses, però no prohibeix que en fem unes altres.
Lògicament,  açò és un símbol,  un clar  fet  simbòlic,  que no té més circumstàncies per a
mostrar  que la  nostra...,  el  nostre rebuig a determinats fets amb què no estem d’acord,
perquè creiem,  i  per  això nosaltres ho demanem, que els  símbols també construïsquen
realitats, però bé. També us ho dic que no m’esperava que acceptaren aquest prec, seria
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una sorpresa molt agradable per part nostra que ho feren, però sabem que no ho farien.
Gràcies.

Sr. Jordi Martínez:
Jo sóc de Jordi Martínez, no de Jordi Sevilla. Jo pense per mi a soles, ni sóc d’aquests ni
soc dels altres, jo sóc de Jordi Martínez, i torne a dir-li, vosté reconeix que..., el dret a les
persones? Sí? Tots, eh?, des d’aquest fins a l’últim, tots tenim dret, tots..., no, no, no, tots
tenim dret, no, no, no, en este país som tots iguals, tots tenim drets i tots passen per la
justícia, en aquest cas. Vosté considera que estaria bé que nosaltres passàrem per damunt
dels  drets d’este o de qualsevol altre,  perquè una publicació d’un periòdic puga dir  que
«fulanito de tal» està investigat o és presumptament un corrupte? Vosté no sap..., és que
torne a dir-li, vosté no sap què és la presumpció d’innocència? Quina diferència hi ha entre
este home i vosté? Per a mi, cap, per a mi, cap, davant de la llei, cap, davant de la llei. Si
vosté  creu  en un  estat  democràtic.  Una  altra  cosa és  que vosté  no crega  en un  estat
democràtic, que no m'estranya. I, per cert, sí que li dic, el plantejament que li he fet, el va fer
Pablo Iglesias davant de la monarquia, de la monarquia, del rei, del que estiga. Ell va dir,
davant de la monarquia, va reconéixer la monarquia com un estat,  i  el  que li  va regalar
«Juego de Tronos» a Felipe VI no vaig ser jo, va ser ell.

17. 15069/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREGUNTES-PREC SOBRE LES AJUDES A VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL I
BICICLETES ELÈCTRIQUES
Llig les preguntes i el prec el Sr. González, regidor del Grup Municipal Guanyar Alcoi.

«A finals del 2019 des del govern es va anunciar que al pressupost municipal de 2020 hi
hauria  una  partida  per  a  subvencionar  l'adquisició  de  vehicles  de  mobilitat  personal  i
bicicletes elèctriques per a la ciutadania. L'objectiu era afavorir la compra d'estos vehicles i
així anar fent passos cap a una mobilitat més sostenible.
Al respecte d'açò volem saber:

 En quin apartat del pressupost està inclosa esta partida?
 Quina quantitat es té prevista destinar a les ajudes?
 En quin punt es troba l'elaboració d'estes ajudes?
 En quins terminis es té previst fer-les efectives?»

Sr. Jordi Martínez:
Bon dia de nou. Estava en la partida d’Activitats de Mobilitat, que ja no està perquè va ser la
que..., bé, està la partida, però els fons es van traslladar per al tema d’Alcoi Reactiva. I, per
tant,  des  d’aquesta  partida,  d’Alcoi  Reactiva,  serà  des  d’on  es  farà  aquesta  sèrie  de
subvencions. Teníem previstos 20.000 euros i també un poc..., esperant..., sabíem el de les
ajudes de la Generalitat Valenciana per al tema dels elèctrics i anàvem a intentar redactar
unes bases que complementen els textos que anaven a donar-se ara, i  volem que siga
durant aquest any.

«Hem vist com a Generalitat Valenciana ha posat en marxa recentment una sèrie d'ajudes
d'este tipus. Amb l'objectiu d'afavorir de la forma més gran possible la compra de vehicles de
mobilitat personal sostenible demanem:
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 Que  les  ajudes  pròpies  que  implante  l'Ajuntament  d'Alcoi  s'elaboren  per  ser
compatibles  amb  les  que  actualment  oferix  la  Generalitat  Valenciana  o  amb
possibles futures ajudes d'altres institucions.»

Sr. Jordi Martínez:
Acceptem el prec, i així.

Sr. González:
D’acord, gràcies. Enteníem això, que aquestes ajudes mai no sobren, sobretot perquè el que
se li està dient a la ciutadania és que cal canviar el model de transport i com que és un
model  també  que  s’ha  afavorit  durant  dècades  en  gran  part  de  la  societat,  fins  i  tot
institucions, vegem que s’ha de...,  vull  dir,  ara quan la majoria cau en allò que estàvem
defensant molts, nosaltres des de fa temps, veiem com li déiem a la ciutadania que ha de
pagar eixe canvi de model de transport de la seua butxaca. I, clar, això és injust, perquè així
encara  agreugem  més  les  diferències.  Per  això  considerem  que  aquestes  ajudes  les
considerem importants perquè, i més en el cas d’Alcoi on tenim distàncies adequades per
anar  a  peu,  en  la  majoria  de  casos,  i  anar  amb bici.  I  amb les  ajudes  possibles  amb
bicicletes elèctriques, eliminem allò que Alcoi té moltes costeres i no es pot fer. Enteníem
això, que tal com està fent-se en altres poblacions, es podien compatibilitzar unes ajudes i
les  altres  i  volia  també animar  des  d’ací,  si  algú  ens  escolta,  els  comerços locals  que
s'adherisquen al programa d’ajudes de la Generalitat, perquè hem estat mirant i hem vist
que n’hi havia pocs i com més en siguem, millor. També ens agradaria insistir un poc en allò
que parlàvem fa temps, que hem estat insistint, en la instal·lació d’aparcabicis a la ciutat,
perquè, si no, com el peix que es mossega la cua, perquè..., gràcies.

18. 15070/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREGUNTES - PREC SOBRE LA FORMACIÓ A L'ANTIGA ESCOLA INDUSTRIAL PER A
PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL O SENSORIAL
Llig les preguntes i el prec el Sr. González, regidor del Grup Municipal Guanyar Alcoi.

«El passat novembre el grup Podem va fer un prec perquè es buscaren alternatives per a
les  persones amb diversitat  funcional  o  sensorial  que volgueren matricular-se  a centres
formatius com el  CFPA Orosia Silvestre o l'Escola Municipal de Belles Arts.  Al  respecte
preguntem:

 En aquell moment es va respondre que les obres d'accessibilitat per dotar l'edifici de
l'antiga Escola Industrial d'una solució definitiva començarien a principis d'enguany.
En quin punt es troben eixes obres?

 Si les reformes no estigueren enllestides per al pròxim curs, quines alternatives s'han
previst perquè les persones que no puguen accedir es queden excloses?

 Volem saber també si es té prevista alguna campanya informativa al respecte perquè
les persones amb diversitat  funcional  o sensorial  siguen conscients que si  volen
poden matricular-se perquè se'ls facilitarà alguna alternativa?

 Des  del  govern  també  es  van  comprometre  a  parlar  amb  Avanzar  sobre  este
assumpte. Quines reunions s'han tingut al respecte des de novembre?
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 Sabem,  tal  com  excusava  el  govern  en  novembre  que  Orosia  Silvestre  no  era
competència nostra, i volem saber si s'ha buscat alguna alternativa per a este cas o
es descarta qualsevol alternativa?»

Sr. Belda:
Bon dia a totes i a tots i gràcies, Sr. Alcalde. Bé, conteste primerament a les preguntes. A la
primera: les obres de millora estan en licitació, el període de licitació acaba el 6 de juliol, va
quedar paralitzat en l’estat d’alarma; per tant, s’han perdut eixos 2, 3 mesos en què s’han
paralitzat tots els terminis. Per tant, bé, haguera pogut estar molt abans, però, com he dit
abans, aquesta licitació que ha posat en marxa la Universitat, l'Escola Politècnica Superior
de València, el Campus d’Alcoi, acaba el 6 de juliol. Per tant, ací s’adjudicarà a l'empresa
que toque i esperem que com més prompte millor les obres puguen començar. La segona
pregunta:  si  les  reformes  no  estigueren  enllestides,  nosaltres  la  idea  és  que  estiguen
acabades per a principi de curs, i després de tot el que ha estat passant en l’estat d’alarma,
evidentment arribarem molt justets, i sí que és possible que no puguen estar igual per a
setembre i puguen estar per a octubre; però això tampoc no depén de nosaltres i nosaltres
encara tampoc no podem, no podem saber-ho. Si està previst fer alguna campanya? En
principi, no, perquè com es va parlar en Avanzar, la matrícula està oberta per a tot el món i
tot el món podrà matricular-se amb les mateixes condicions i en el període ordinari, segons
toca.  Es va mantindre  una reunió a Avanzar,  jo  crec que...,  va ser  una setmana o dos
després que va presentar aquella moció; s’hi va parlar amb ells i ja es va informar que la
licitació anava a posar-se en marxa. No hem tornat a parlar amb ells perquè, evidentment,
després de l’estat d’alarma tot s’ha paralitzat. Tornarem a parlar amb ells per a indicar-los
que el procediment està en marxa i que acabarà i que presumiblement les obres puguen
estar finalitzades abans de començar el curs. I l'última pregunta: sabem, tal com excusava el
govern pel novembre que Oròsia no era competència nostra... No és una excusa, és una
realitat,  és  a  dir,  Oròsia  té  l’escola  d’adults,  és  competència  de  Conselleria.  Si  jo  ara
volguera contractar, l’Ajuntament d’Alcoi volguera contractar un mestre i clavar-lo a l’EPSA,
per  completar  els  estudis,  ni  la  Interventora  ni  la  Secretaria  nostra  ens  deixarien  ni  la
Universitat  tampoc,  ni  Conselleria  tampoc,  perquè no és competència nostra.  Aleshores,
evidentment,  no  és  una  excusa,  és  que  no es  pot  fer.  A Belles  Arts,  evidentment  si  la
persona que es matricula té mobilitat reduïda i arribat el cas començara el curs i no fóra
possible encara el ple accés, doncs els posaríem totes les mesures que feren falta perquè
puguen començar el curs amb tota la normalitat.

Sr. González:
Bé, llig el prec.

Sr. Alcalde: 
Sí.

«I per tal que no es discrimine ni s'excloga a ningú i no quede cap persona sense educació
reiterem de nou les demandes que van fer Avanzar el 2018 i que Podem va fer el 2019:

1. Que,  mentre no se solucionen els  problemes d'accessibilitat  a  l'edifici  de  l'antiga
Escola Industrial, a les persones amb diversitat funcional o sensorial que sol·liciten
matricular-se a qualsevol matèria formativa que allí s'impartisca se'ls facilite una altra
alternativa perquè puguen seguir exercint el seu dret a estudiar.

2. Que es realitze una campanya informativa sobre la proposta d'atenció a les persones
que no pogueren estudiar en els centres mencionats per falta d'accessibilitat.
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3. Si cal, que s'òbriga un termini de matriculació extraordinari per a les persones amb
discapacitat que no pogueren accedir als centres.»

Sr. Belda:
Sí, és el mateix prec que es feia anteriorment i no podem acceptar-lo pel mateix termini que
ara mateix, pels mateixos motius que no acceptàvem l’altra vegada, és a dir, primer, per
exemple, perquè el punt tres que parla que s’òbriga un termini de matriculació extraordinari,
doncs evidentment no es pot obrir un termini de matriculació extraordinari perquè estem en
l’ordinari, i qualsevol persona en qualsevol condició pot fer la sol·licitud per a apuntar-se a
qualsevol dels dos centres que estan al Viaducte, i que són l’Escola d’Adults d’Oròsia i que
sí que és Belles Arts. Una campanya informativa, la mateixa que farem, perquè sempre hem
defensat des del govern que la millor solució per al col·lectiu amb dificultats de mobilitat era
que hi pogueren accedir plenament i, per tant, no hem de fer una campanya específica per a
ningú,  sinó  que  poguera...,  poguera  tot  el  món,  amb  qualsevol  condició,  presentar  la
sol·licitud. Per tant, com he dit abans, el punt 1, com he dit abans, Belles Arts, jo sí que
podria acceptar que posàrem totes les mesures que estiguen al nostre abast per a garantir
que la docència es puga donar, encara que no estiga l’accés ple, però en el cas d’Oròsia no
podríem fer-ho perquè no és competència nostra; per tant, no podem acceptar el prec.

Sr. Gonzàlez:
Gràcies. Primer, bé, entenem el retard per la Covid-19, i volíem saber, sobretot, quina era la
situació actual. Respecte del que parlava d’excusar-se, al final enteníem que l’excusa era
justificada, no està acusant tampoc que no, podia haver dit que les raons per les quals no...,
però no hi havia cap atac ací. Entenem també que si les obres estan finalitzades, com dieu,
que quan puguen estar, si arriben per a principi del curs següent, si no arriben, no, si arriben
un poc més tard, no sé si allò de la matrícula extraordinària... Sí, vull dir, parlar, perquè si en
un principi no poden matricular-se o si es matriculen i no hi poden anar, no sé si al final seria
possible que quan ja fóra totalment accessible poder accedir, no sé si serà possible, però..., i
respecte de..., la part de la campanya informativa, el que es demanava, l’altra vegada ja
està,  era  que  s’informaren de  les  campanyes  que  es  fan,  que  s’informara també de la
possibilitat de les alternatives, en este cas de Belles Arts, si pot ser, i simplement és això. I la
part de les competències d’Oròsia..., bé..., ja diem que això, que no són nostres, però no
sabem si a pesar que no són nostres, com fem en altres casos, si seria possible fer algun
conveni o amb alguna acadèmia o alguna cosa perquè encara que les competències no
siguen nostres, poder-los ajudar des de l’Ajuntament perquè aquestes persones no queden
excloses. Però, bé, això queda a disposició, gràcies.

Sr. Belda:
Com he dit, com he dit abans, la solució millor que hi havia per a aquest problema és la que
hem gestionat per a tindre’l, que és, si no al setembre o a l’octubre, la plena accessibilitat al
centre serà una realitat i no hi ha cap impediment perquè qualsevol persona, encara que
tinga mobilitat reduïda, puga fer la matrícula ordinària. L’únic cas hipotètic que puga passar
és que fins a l’octubre, imagineu-vos que el 15 d’octubre estiguen les obres en marxa, que
puguen incorporar-se a partir del 15 d’octubre, en el cas d’Oròsia, en el cas de Belles Arts,
com he dit abans, es garantirà de tota manera, i en el cas d’Oròsia, sent el cas en el qual
estem, evidentment, pot haver-hi un retard, es parlarà amb l’equip directiu del centre. Jo
estic segur que articularem alguna fórmula a través del professorat, en la qual en aquest
període  qualsevol  persona puga  tindre  la  mateixa  docència  que puga  tindre  el  que pot
accedir a les classes; és a dir, la millor solució és la que hem buscat, perquè és la que dóna
plena normalitat a la situació.
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19. 15074/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREGUNTA SOBRE LA INVERSIÓ EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Llig la pregunta la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.

«Davant de l’anunci de la Conselleria d’Educació d’una important partida per als municipis
dirigida a activitats extraescolars, volem saber: 

 Quina  és  la  previsió  de  la  regidoria  d’Educació  per  a  invertir  aquests  diners  en
activitats extraescolars a la nostra ciutat?» 

Sr. Belda:
A vorer,  estem  pensant  en  moltíssimes  opcions,  però,  evidentment,  tampoc  no  podem
acabar  de  precisar-ne  cap  perquè,  encara  que  sabem  la  quantitat  de  diners  que  ens
arribarà, no ha eixit encara la resolució en la qual s’especifique de quina manera, quines
activitats van a poder-se clavar, quins tipus d’activitats.  En principi es parlava d’activitats
esportives, de reforç, etc. És molt difícil encara poder concretar activitats i accions perquè no
tenim la resolució. Sí que és veritat que ja estem pensant, bé, en activitats, com he dit,
esportives, en activitats de reforç i, sobretot, a traslladar tot açò al Consell Escolar Municipal,
del qual tenim reunió la setmana que ve, perquè a través del Consell Escolar Municipal i de
cadascun dels centres puguem articular de quina manera es plantegen aquestes activitats,
perquè arriben a tots els centres i a tots els barris de la ciutat.

20. 15077/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREGUNTA SOBRE LA TAXA DE SOBRE MORTALITAT A L'ESTAT D'EMERGÈNCIA
Sra. Obiol:
Bé,  en  esta  pregunta  estàvem  pendents  si  la  retiràvem  o  no  perquè  en  Junta  de
Portaveus..., però no he rebut cap comunicació per part del portaveu del Partit Socialista;
per tant, la formule, veritat?, d’acord?

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

«Quina és la taxa de sobre mortalitat durant les setmanes de l’estat d’emergència a Alcoi?»

Sr. Jordi Martínez:
A veure, si us sembla bé, perquè com que ho havíem traslladat en la comissió, davant d’una
pregunta, si no m’equivoque del Partit Popular, al seu dia... De tota manera, el que he fet és
traure el període de gener a juny de l’any 2019 i de gener a juny de l’any 2020 i així té unes
dades, jo les passaré, les llig perquè les conegueu. L’any 2019 el total d'inhumacions en el
cementeri d’Alcoi va ser de 454, distribuïdes de gener a juny: gener, 77; febrer, 73; març, 80;
abril, 67; maig, 79; i juny, 78; i en el mateix període, l’any 2020 han sigut 498, dels quals: 80,
gener; 71, febrer; 118, març; 99, abril; 65, maig; 65, juny. Jo crec que ací el més destacable
és que els dos mesos amb més mortalitat que hi va haver, que van ser març i abril, l’any
passat, en el 2019, sumaven 147 persones, i al març i abril d’enguany, 217. Aquesta és la...,
jo crec que aquest és el número clau d’això, perquè si després parlem del total, ja és una
altra qüestió. Aquestes són les dades, jo els ajuntaré al que és l’acta i a partir d’ací crec que
és un període..., si necessitem fer-ho més avant, quan passe l’any, volem tindre-ho pel que
fa a tot l’any, i també se’ls facilitarà.
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21. 15080/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREGUNTES SOBRE LA GESTIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC URBÀ DE VIATGERS
Llig les preguntes el Sr. González, regidor del Grup Municipal Guanyar Alcoi.

«20 anys després de l’adjudicació  del  transport  públic  urbà de viatgers a una empresa
concessionària i a les portes de caducar este contracte fem les següents preguntes:

 Sabem que els últims anys s'ha registrat un augment dels viatgers. Així i tot l'any
1999 feien servir el transport public urbà 2,6 milions d'usuaris i en 2019 els usuaris
foren 1,7 milions. Com valora el govern municipal l’alarmant disminució del nombre
de viatgers en estes dos dècades?»

Sr. González:
Fem..., si vols, per separat?

Sr. Jordi Martínez:
Sí,  no,  i  així  vaig.  A veure,  s’ha  hagut  de  retraure  l'any  1999  per  a  traure  una  dada
d’aquestes.

Sr. González:
20 anys després.

Sr. Jordí Martínez:
Sí, però també s’hagueren pogut traure en l'última evolució dels viatgers que hem tingut en
els últims anys, des de l’any 2014, i haguérem vist que ha pujat vora un 30% en viatgers. La
valoració a una disminució del nombre de viatgers, doncs bé, la puc..., és preocupant perquè
la gent utilitza el transport públic i, per tant, estan prenent les mesures, crec que oportunes,
perquè aquest nombre de viatgers cresquera fins a aquests números. Tenim una oportunitat
extraordinària amb el nou servei d’autobús que estem treballant entre tots, que aquestes
xifres augmenten. També crec que caldria estudiar que estàs parlant o està parlant-se amb
les preguntes de l’any 99 i socialment ha evolucionat de moltes maneres la societat. Jo crec
que és un poc esbiaixada aquesta data; per tant, valorem que tenim una oportunitat molt
bona per a millorar el servei d’autobusos.

 «En l'any  2001  el  servei  ens  costava  671.000  euros  (calculant  la  inflació  serien
940.000 euros). La subvenció que vam pagar per al servei de 2019 va superar els 2
milions d'euros. Per què creu el govern municipal que el dèficit que paguen tots els
alcoians i totes les alcoianes ha augmentat tant?»

Sr. Jordi Martínez:
Home, ha augmentat però els serveis públics no solen ser..., solen ser deficitaris, tots, eh!,
des de l’Eduardo Latorre, l’autobús, tots els serveis públics tenen una quantitat que és una
inversió per al poble, jo no sé si és deficitari o no. A veure, és cert que la fórmula de càlcul
de tot el procés des de l’any 2000 ha canviat, si no m’equivoque, en tres o quatre ocasions
la  fórmula  de  càlcul,  en  la  primera  fórmula  de...,  era  molt  senzilla,  era  la  subvenció
municipal, era ingressos menys despeses i això era el que pagava l’Ajuntament. Després el
Partit Popular ho va canviar dues vegades, alguna vegada fins i tot a l’agost. En una Junta
de Govern va fer una modificació d’aquest contracte, l’any 2009, jo no sé si, si,  si...,  de
manera que cada vegada l’empresa tenia més factors en aquesta fórmula de liquidació, i hi
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ha fins i tot liquidacions que des d’Intervenció també costen molt d’aclarir i, per tant, crec que
ha sigut una fórmula mal emprada, però és la fórmula que té el contracte i que nosaltres
hem de complir fins que finalitze.

 «Per què la major  part  dels autobusos han superat  la  seua vida útil,  segons les
memòries presentades per l’empresa concessionària?

 I  per  què  no  es  renoven  els  vehicles  si  el  seu  envelliment,  sempre  segons  les
mateixes memòries, representa un perill per a la seguretat dels usuaris?»

Sr. Jordi Martínez:
A veure, afirmar que representa un perill per a la seguretat dels usuaris, jo crec que és un
poc (....), ho haja fet la pregunta o ho haja fet l’empresa, perquè cal entendre una cosa, la
vida útil d’un autobús, en aquest cas, es tracta sobretot pel període d’amortització que té, no
és el mateix un autobús que compres ara que un autobús que compraves fa 20 anys. Per
tant, ací el que s’ha fet és donar una vida útil per a tindre una orientació de quan hem d’anar
canviant els autobusos. Però també he de recordar que cada 6 mesos, tots els vehicles que
es destinen al transport públic passen una ITV que garanteix la seua seguretat. Per tant, dir
que és un perill  per a la seguretat dels usuaris,  no em pareix adequat.  I  per què no es
renoven? Doncs bé, es renovaran en el pròxim contracte perquè, entre altres coses, fa..., en
el 2014 ja es va demanar intentar renovar algun tipus d’autobús i se’ns va dir que fins que no
hi haguera un nou contracte, no es podia renovar. Quan aprovem en aquest saló de plenaris
el  nou contracte o el  nou servei o la nova municipalització o la fórmula que es trie,  ací
haurem de fer una sèrie d’inversions per a adquirir els nous vehicles.

Sr. González:
Val.  Puntualitzar això, que això de la seguretat és un escrit  de TUASA que presenta les
memòries, que no és nostre tampoc.

 «Quina valoració fa el govern municipal de la gestió del transport durant estos vint
anys?»

Sr. Jordi Martínez:
A veure, en aquesta pregunta podria estendre’m molt. La valoració..., jo crec que tenim un
contracte  que  ha  patit  molts  canvis,  sobretot  en  la  seua  fórmula,  les  seues  fórmules
econòmiques, que mai no han beneficat l’Ajuntament, i tenim un servei d’autobús que és el
que ens hem anat posant tots els representants polítics al llarg d’aquests anys. Jo, el servei
d’autobús,  actualment,  des de l’any 2015,  crec que s’ha racionalitzat  més,  té  un ús,  va
incrementant-se en el nombre d’usuaris i, per tant, jo crec que hem d'anar treballant per a
potenciar-lo en el nou, en la nova etapa que va a obrir-se. Jo crec, jo crec que d’ací a poc.
Jo crec que tots demanem el mateix, doncs que siga un bon servei i intentar racionalitzar i
que siga..., i que siga útil per al ciutadà. Per tant, la valoració que fem d’estos 20 anys crec
que s’haguera pogut fer al seu dia: millor contracte, amb millors condicions i que no haguera
canviat  tant  en les  3 o 4 modificacions de contracte que hi  ha  hagut,  que sempre han
beneficiat, menys en l'última, l'empresa.

 «Donat l’evident fracàs del model ―açò sí que és una valoració nostra, perquè no,
vull dir, hem vist els fets― , ha valorat el govern municipal la possibilitat de gestionar
el transport públic urbà de viatgers directament, sense la intervenció d’una empresa
privada concessionària?»
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Sr. Jordi Martínez:
Home, a mi em fa gràcia que el fracàs del model siga perquè siga privada; deurà ser un
fracàs del servei o tindrem que vore si hem de posar més línies, menys línies, més parades,
menys parades, gestionar-ho d’una manera o d’una altra. Però jo crec que ací les línies
d’autobús les aproven els que estem ací, el fracàs del model o si fracassa el model és culpa
nostra, perquè nosaltres hem anat modificant i  donant un servei que hem cregut el més
oportú.  A partir  d’ací,  si  és  una  empresa  pública,  probablement  les  línies  siguen  les
mateixes, i jo no sé si vau dir que és fracàs perquè és públic o perquè és privat, no és una
cosa que es puga dir així tan alegrement. Que es puga fer, gestionar el transport públic de
viatgers directament des d’una empresa privada, nosaltres tenim distints posicionaments en
açò.  Nosaltres  ja  hem  parlat  moltes  vegades  d’anar  assumint  serveis  mitjançant  una
empresa pública, estem en aquest camí. En aquest cas sabem que la concessió acaba ara,
al juliol; i, per tant, crec que no arribem a fer amb una empresa pública la gestió d’açò. Per
tant la intenció nostra és mantindre un concurs que hem d'acordar entre tots ací, per un
període de temps.

22. 15013/2020 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
MOCIÓN  EN  DEFENSA  DE  LOS  DERECHOS  DE  LOS  MAYORES  Y  CONTRA  EL
MALTRATO Y EL ABUSO
El Grupo Municipal Vox, presenta la siguiente moción.

«La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 66/127, designó el día 15
de junio como “Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”. 

El  maltrato  a  las  personas  mayores  es  un  problema  social  de  carácter  mundial  que
repercute sobre la salud y los derechos humanos de millones de personas mayores en todo
el  mundo,  siendo  un  conflicto  que  requiere  de  la  atención  adecuada  por  parte  de  la
comunidad internacional. 

La violencia contra los mayores es sobre la que menos estudios se han realizado y menos
planes de acción se han promovido para erradicar los sufrimientos de índole psicológica o
física que sufren estas generaciones. 

Es  un  hecho  que,  en  este  siglo,  especialmente  en  países  desarrollados,  las  personas
tenemos una vida más longeva, aumentando así el número de individuos de más de 60
años y que, por ello, la sociedad tiene el deber de prestar especial atención a este sector de
la población que se torna con los años tan vulnerable. 

En España,  concretamente y  según los datos del  INE registrados en el  año 2019,  hay
9.055.580  personas  mayores  de  65  años,  lo  que  representa  el  19,3%  del  total  de  la
población, siendo el 6,1% octogenaria. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas convocó la Primera Asamblea Mundial sobre
el Envejecimiento en 1982, que derivó en el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el
Envejecimiento, que contenía 62 puntos y que, en 2002, se celebró en Madrid la Segunda
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, con el objetivo de desarrollar un Plan de Acción
Internacional sobre el  Envejecimiento de cara al  siglo XXI,  aplicando medidas concretas
para la seguridad y el bienestar de la tercera edad. 

Estos planes, como otros que se han llevado a cabo, no han erradicado este problema, ya
que el último estudio realizado en 2017, enfocado sobre 52 investigaciones, sobre 28 países
de distintos puntos geográficos, detectaron que las personas de más de 60 años habían
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recibido  por  parte  de  familiares,  amigos  o  las  propias  autoridades,  maltrato  físico  o
psicológico, abuso económico y sexual o desatención, incidiendo en que la tasa de violencia
es más frecuente en ancianos que residen en algún tipo de institución. 

Es una obligación moral condenar cualquier tipo de conducta o daño, sobre los mayores,
aquellos que son testigos de nuestra historia, de nuestras familias y de nuestra sociedad.

Es la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobada
el 10 de diciembre de 1948, la que define el conjunto de derechos fundamentales sobre las
personas de la tercera edad para que puedan disfrutar en el futuro de los derechos del
bienestar  y  del  reconocimiento  social  que  les  corresponden,  no  sólo  por  sus  servicios
pasados, sino también por lo que todavía están en capacidad y disposición de prestar. 

Desde que la OMS, el 11 de marzo pasado, decretó como pandemia el Coronavirus, hemos
visto  cómo  nuestros  mayores  han  padecido  con  más  virulencia  este  virus,  llegando  a
computar más de 8.400 fallecidos entre las 5.417 residencias que tenemos en nuestro país,
es decir, aproximadamente un 50% del total de la cifra de defunciones por Covid-19, siendo
estos  datos  inexactos  y  contradictorios,  por  la  falta  de  transparencia  del  Ministerio  de
Sanidad, quedando excluidos de esa estadística tanto los que presentaron síntomas como
los  fallecidos  a  quienes  no  se  les  practicaron  test,  bien  por  estar  en  sus  domicilios
particulares, bien en residencias u hospitales. Por tanto, deben computarse más que los que
reflejan los datos oficiales registrados. 

Es evidente la falta u omisión de medios asignados, herramientas de protección individual,
material sanitario o test al personal y residentes (en las residencias de ancianos), mayores
confinados  en  sus  domicilios  e  incluso,  mayores  hospitalizados,  etc.,  por  parte  de  las
autoridades sanitarias, denegándoles así auxilio y vulnerando lo que se expresa en el art. 20
de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobada el 10
de diciembre de 1948, el cual determina la responsabilidad del Estado en su dejación de
funciones en esta materia, y lo expresado en nuestra propia Constitución española Cap. 2º,
Sección Primera, Art.15.,  que estipula: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad
física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos
inhumanos o degradantes”. 

Por ello el Ayuntamiento en Pleno de Alcoy   manifiesta lo siguiente:  

Primero.- Denunciamos la falta de respuesta inmediata por parte del Gobierno, dejando en
evidencia  la  nefasta  gestión  y  la  falta  de previsión por  parte  de los  dirigentes  políticos
actuales, afectando a un sector poblacional tan sensible y necesario. 

Segundo.-  Nos comprometemos con el  futuro de nuestros mayores porque depende de
todos nosotros y, siendo el Ayuntamiento la administración más cercana a la ciudadanía,
promoveremos  los  derechos  y  el  respeto  hacia  las  personas  de  la  tercera  edad,
solidarizándonos, empatizando con ellos, y utilizando cuantos recursos tengamos a nuestro
alcance para asegurarles una vida digna.

Tercero.- Condenamos enérgicamente la manera tan cruel en la que han sido abandonados
nuestros  mayores  y  la  forma  tan  inhumana  de  morir,  a  consecuencia  de  la  gestión
gubernamental en la Covid-19.

Cuarto.-  Expresamos  nuestra  repulsa  a  cualquier  forma  de  maltrato  y  abuso  hacia  los
mayores. 

Quinto.- Llamamos a la conciencia de todos para erradicar esta injusticia.
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Sexto.-  Nos  solidarizamos  con  los  familiares  de  los  fallecidos,  quienes  no  han  podido
despedirse de sus seres queridos con el cariño que les profesaban, ya que el gobierno se lo
ha impedido. 

Séptimo.- Conmemoraremos el “Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato
en la Vejez” cada 15 de junio, mediante iniciativas que rechacen y condenen cualquier tipo
de abuso o violencia que se ejerza o inflija a nuestros mayores, colaborando en dar difusión
a lo expresado por la ONU.»

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

Sra. Obiol:
Bon dia de nou, seré breu perquè vinc a argumentar el mateix que hem argumentat en altres
plenaris sobre les propostes que fa VOX, que agafen el llenguatge i propostes difícilment
que ens puguen negar, perquè apel·len als drets socials de les persones, però li donen la
volta i fan que vinguen a empitjorar-la amb les seues accions. En primer lloc, agrairia que
ens identificara, Sr. Abad, de qui parla quan parla de govern, perquè..., i de dirigents polítics,
perquè hi ha molts governs que han tingut responsabilitats diferents, que han tingut accions
diferents i, per tant, conseqüències diferents, i seria d’agrair. És paradoxa, a més a més, que
ara, en aquesta moció, parle de manera col·lectiva quan en la moció sobre LGTBI negue
que puguem trobar vincles col·lectius per a defensar els nostres drets, i aquesta paradoxa
invalida, una vegada més la seua..., la seua postura. I també li preguntaria que quan parla
de maltractament, de quin maltractament parla? Parla de les dones que pateixen violència
de  gènere?  Perquè  també  hi  ha  gent  major,  hi  ha...,  hi  ha  dones  velles  que  pateixen
violència de gènere, no desapareix..., no desapareix aquesta violència quan envellim, està
rebutjant aquesta violència o només alguna part d’aquesta violència o és un paperot que ve
vosté a fer-hi. Quan parla de maltractament, parla del maltractament institucional, econòmic,
social que rep el col·lectiu LGTBI? Que també en aquest col·lectiu hi ha vells. Sap vosté que
han patit moltíssim pels valors, just pels valors que vosté i el seu partit defensa. I quan parla
de maltractament, parla de persones d’altres ètnies, o no?, no? Parla, per exemple, dels
gitanos, que tenen una esperança de vida de 15 a 20 anys menys que els que no ho són per
l'enorme precarietat en la qual viuen dia rere dia, i que fa que tinguen una salut pitjor i unes
oportunitats pitjors per a tindre una bona vida, o això ja no interessa. Mire, a veure, com ens
respon, Sr. Abad, perquè aleshores ens posarem a pensar el nostre vot a aquesta moció
perquè, de moment, i ara i coneixent, sobretot, la trajectòria del seu partit, tant ací com en
altres indrets, rebran la nostra absoluta negativa. Que faça servir  una altra vegada més
aquest plenari i el nostre temps, i el que és més important, els recursos públics, a defensar
propostes que vénen a promoure desigualtat, a separar la població i a fer una més que bé,
perquè nega la seua diversitat inherent i  a demostrar-ho. Millor tindre’ls ben lluny de les
nostres institucions. Gràcies.

Sr. Ferrándiz:
Gràcies de nou, Alcalde. Bé, no sé si vostés vénen ací a prendre-li el pel a la gent, a insultar
la intel·ligència de la resta de representants i dels ciutadans, perquè jo no sé si vosté la
coneix, Sr. Abad, però estic segur que qui li prepara aquests textos sí que coneix el que és la
«profecía que se cumpla así misma». Això és un concepte d’un sociòleg que li deien Robert
Merton, és teoria sociològica contemporània i vol dir que és una definició falsa, en principi,
que a força de repetir-la pot despertar un nou comportament que fa que la falsa concepció
original es torne vertadera a les seues conseqüències. És a dir, que es pensen vostés que
repetint una mentida moltes vegades aconseguiran enganyar a la gent i aconseguir el que
no han aconseguit en les urnes, però no. Parla vosté que s’ha deixat en evidència la nefasta
gestió i la falta de previsió del govern. Vosté sap, Sr. Abad, perfectament, igual que jo, que el
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que ha passat  en les residències de majors,  és una clara conseqüència d’un model  de
privatització fracassat, que ha prioritzat els beneficis econòmics per damunt de la vida de les
persones.  Precisament  el  que  els  nostres  majors  hagen  patit  aquesta  situació  és
conseqüència directa del model que vostés defensen. Diuen també que vostés promouen el
dret i el respecte cap a les persones de la tercera edat i estan farts de dir que no hem de
tindre una sanitat  pública,  com porten vostés al  seu programa electoral.  Després també
diuen que el govern, el govern de l’estat ha deixat morir aquestes persones. Bé, com vosté
sap, les competències de les residències de majors les han mantingudes en tot moment les
comunitats autònomes. El que sí que ha fet el vicepresident segon i el ministeri ha sigut un
paquet  de  mesures  de  200  milions  d’euros  per  a  reduir  l’impacte  de  la  COVID en  les
residències de majors. Però m’agradaria que vosté llegira algun fragment del BOE o algunes
declaracions  del  vicepresident  on  vosté  puga  vore  que  aquestes  competències  les  ha
tingudes el ministeri, no les comunitats autònomes. Evidentment, no ho podrà fer perquè és
una mentida que vostés no es cansen de repetir. Després, també parlen que volen erradicar
les injustícies que pateixen la gent gran, totalment d’acord. Per això que si vostés volen
erradicar  aquestes  injustícies,  doncs  l’esperem defensant  el  públic,  defensant  la  sanitat
pública,  defensant  les  pensions,  defensant  la  recuperació  de  les  residències  de  majors
privatitzades  i  així  segurament  sí  que  podem  acabar  amb  algunes  injustícies,  però  no
destruint el sistema públic com vostés volen fer. Després també diuen que el govern ha
impedit que les persones es puguen acomiadar dels seus estimats que faltaven, és una altra
mentida més,  perquè vosté i  jo  sabem que el  que ho ha impedit  ha sigut  un virus que
amenaçava i amenaça les nostres vides, concretament i especialment les de les persones
majors. I bé, si com vostés diuen que jo, de veritat que ho dubte, estime aquesta pàtria i la
seua  gent,  el  que  hauríem  de  fer  és  tindre  un  poquet  d’humanitat  i  respecte  i  deixar
d’aprofitar la mort i el dolor de les persones per a difondre mentides i tractar d’aconseguir,
com us he dit abans, el que no heu aconseguit a les urnes. Gràcies.

Sra. Rosa Garcia.
Gracias Sr. Alcalde y buenos días a todos. La verdad es que cuando, si hay voluntad de
sacarle  punta  a  cualquier  propuesta,  a  cualquier  moción,  desde  luego,  siempre  hay un
resquicio por donde poder hacerlo y estoy de acuerdo con algunas de las palabras que ha
comentado la compañera de Guanyar, la Sra. Obiol, porque además creo que en el caso de
VOX, en el Ayuntamiento de Alcoy es bastante fácil, pero también es cierto que yo quiero
hacer un ejercicio de fe y pensar que lo que está reflejado en la moción que hoy presenta el
Sr. Abad, es exclusivamente lo que refleja, y no va por otro derrotero. 

Por  lo  tanto,  y  como  desde  el  Grupo  Ciudadanos  compartimos  el  contenido  de  esa
exposición de motivos, en consecuencia, vamos a dar nuestro voto favorable a la misma.

Porque es evidente que hay que prestar cada vez más atención a los desafíos específicos
que afectan a las personas mayores, incluidos en el campo de los derechos humanos, más
aún cuando se prevé que entre el 2020 y el 2030, el número de personas de 60 años o más,
va a aumentar en un 38%, o lo que es lo mismo, va a pasar de mil a mil cuatrocientos
millones, superando en número a la juventud a nivel mundial.

También  es  cierto,  que  como consecuencia  de la  actual  pandemia del  Coronavirus,  las
personas mayores se han convertido en una de sus víctimas más visibles, tanto de forma
directa cómo indirectamente,  por no haber  podido ser tratadas de otras vulnerabilidades
adicionales por el colapso del sistema de salud.

Hemos podido comprobar con desazón cómo, en algunos casos, las personas mayores han
sufrido discriminación por edad en las decisiones sobre atención médica, triaje y terapias

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV:
13067227027222215352 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web http://www.alcoi.org

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


que salvan vidas durante la crisis sanitaria que estamos sufriendo, porque hay que recordar
que esto no ha terminado. 

Hemos vivido además, con extrema preocupación y desgraciadamente muy de cerca,  la
problemática  de  geriátricos  y  residencias,  donde  –por  no  cumplirse  los  estándares
asistenciales–  se  han  producido  un  número  insoportable  de  defunciones  que  podrían
haberse evitado, razón por la que nuestro Grupo Parlamentario en Corts Valencianas ha
solicitado una comisión de investigación sobre la gestión de las residencias, con  el fin de
que se  esclarezcan  y  depuren responsabilidades,  como por  ejemplo   sobre  los  hechos
acaecidos en la residencia DOMUS vi de Alcoy.
En definitiva, el maltrato de las personas mayores es un problema social y moral que hay
que  combatir  con  todos  los  medios,  motivo  por  el  cual,  apoyamos  esta  moción,  como
aprobaríamos cualquier otra que se centre en la protección de los derechos de las personas
de edad, haciendo nuestras o suscribiendo, si me lo permiten, las palabras del secretario
general de la ONU, D. Antonio Guterres respecto a que “Ninguna persona, joven o vieja, es
prescindible”, “Las personas de edad tienen los mismos derechos a la vida y a la salud que
todos las demás” y “Al adoptar decisiones difíciles respecto a la atención médica para salvar
vidas, se deben respetar los derechos humanos y la dignidad de todos”. Gracias.

Sr.  Ivorra: Gràcies,  senyor  alcalde,  i  benvinguts a qui  ens estan sentint  per  les xarxes
socials i en la gravació que estem fent.

Llegint l’esmena… llegint, perdó, la moció que vostés han presentat, només he d'avergonyir-
me  de  molts  dels  termes  que  estaven  presentant.  Avergonyir-me  del  plantejament  que
vostés estan fent, i recordar-li que, per desgràcia, vostés també governen o cogovernen en
Andalusia, Múrcia, Madrid... i, aleshores, aquests plantejaments que vostés estan fent de
condemnar o acusar el Govern, també vostés són culpables d’aquestes qüestions.

Aleshores,  si  realment  pensa  i  creu  que  han  de  solucionar-se  problemes,  parlem  de
solucionar  problemes i  no  de fer  una política  de ventilador  i  intentar  aprofitar  qüestions
partidistes totalment.

Mire,  l’elevada  mortalitat  que  hi  ha  hagut  en  les  residències  en  aquesta  pandèmia,
bàsicament ha estat en les residències privades. L’exemple el tenim a Alcoi. DomusVi ha
tingut una mortalitat..., però ni en Emilio Sala hi ha hagut cap cas, ni en l’Hogar San José hi
ha hagut cap cas, ni en la residència del Preventori hi ha hagut cap cas. Aleshores, alguna
cosa s’ha fet bé i en altres s’ha fet malament, i això és el que és... L’Associació de Familiars
dels  residents vol  investigar,  i  a  la  resta  de l’Estat  també.  Perquè,  al  final,  el  que està
plantejant-se  és  que  la  política  de  fer  negoci  amb  els  nostres  majors,  aquestes
privatitzacions que vostés defensen tant,  no ha sigut  la qüestió més beneficiosa per als
nostres  majors  ni  per  a  la  mortaldat  que hem sofrit  tots.  Així,  si  realment  volen  vostés
resoldre  o  intentar  solucionar  problemes,  demanen  i  intenten,  ajuden  on  governen  o
cogovernen,  que la  sanitat  pública...  les  residències es facen públiques i  deixen de ser
privades. Gràcies.

Sr. Abad: El documento técnico: recomendaciones a centros residenciales para el COVID-
19 Comunidad Valenciana, versión del 10 de marzo, adaptado y aprobado del de la version
del  5  de  marzo  del  Ministerio  de  Sanidad  recomendaba  como  norma  general,  “todos
aquellos residentes que presentes sintomatología respiratoria aguda deberán restringir sus
movimientos  lo  máximo posible  y  quedarse  en  una  habitación  con  buena  ventilación  e
idealmente con un baño propio”.
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El máximo responsable es Pablo Iglesias que asume todos lo poderes de asuntos sociales y
por lo tanto de las residencias de ancianos tras decretarse el estado de alarma, aunque de
forma muy cínica, delega esa responsabilidad en las Comunidades Autónomas, por lo tanto
en Ana Barceló, como consejera de Sanidad y Mónica Oltra como consejera de igualdad y
políticas inclusivas, que han tenido para con nuestros mayores la misma sensibilidad que el
vicepresidente.

Ya han olvidado absolutamente todo lo que no ha echo el gobierno, se han olvidado de
todas las mentiras, engaños, de la manipulación de los medios, y como no, vuelven a sacar
a la calle sus ideologías progres, contra la mal llamada extrema derecha,  les ha faltado
tiempo  para  mencionarlo  en  la  moción  que  han  presentado  conjuntamente,  ¿nadie  se
acuerda de quienes son verdaderamente los responsables del maltrato y abuso que han
sufrido nuestros mayores? Se lo voy a decir, han sido sus representantes en la Generalitat
Valenciana y en el Gobierno de España, son los que han abandonado a su suerte a nuestros
mayores...

¿Es que no les remuerde la conciencia a nadie de Compromis, de Podemos y del PSOE?  

La falta de respuesta inmediata fue evidente, el compromiso con nuestros mayores debió
ser  rápido y eficaz, porque sabían que les afectaba con mayor dureza, fueron abandonados
y dejados morir inhumanamente.

Esta moción no tiene ningún sesgo ideológico, unicamente quiere recordar el 15 de junio, el
maltrato y abuso que han sufrido y sufren algunos ciudadanos al llegar a la vejez, queremos
y debemos concienciar a toda la sociedad, que nuestros mayores, han sido los primeros en
cuidarnos durante nuestra vida y que ahora debemos devolverles esa atención y cuidado,
con la  misma paciencia y serenidad que tuvieron con nosotros. Nuestras quejas sobre la
situación y trato de los residentes del DOMUS VI, fue llevada a pleno, y los hechos afirman
la falta de atenciones y cuidados que sufrían, y no es un tema de público o privado, es un
problema de gestión.

Sr. Ivorra se ha dejado el centro Solroja, y creo que allí tampoco han tenido ningún caso, y
es privado también.

Nunca debemos olvidar a nuestros mayores  que se han quedado por el camino..., familiares
o conocidos, a todos nos ha golpeado de algún modo.

Sra. Obiol, nosotros no diferenciamos a nadie, ni en sexo ni en situación social ni nada. Los
tenemos a todos incluidos. La única que aquí diferencia por sexo o por edad y demás es
usted, que siempre está pidiendo las estadísticas y demás, pero bien, lo dejamos ahí.

Al Sr. Ferrándiz yo le quiero decir que yo no insulto a nadie ni quiero ofender a nadie, vale.
Los que repiten mil veces mentiras son ustedes, y al final la gente se las cree.

Y Sra.  García,  apoyo  su… agradezco  su  apoyo,  ya  que  al  fin  es  proteger  a  nuestros
mayores. Muchas gracias.

Sr. Ferrándiz: Sí, gràcies, alcalde. Bé, simplement vull dir-li que... no sé, senyor Abad, jo
crec que vosté sap perfectament que les competències són de les comunitats autònomes.
Que a l’inici de l’estat d’alarma ningú no li va llevar aquestes competències a les comunitats
autònomes; i, per tant continuen sent d’estes. No sé per què li dóna vosté la responsabilitat
al vicepresident, li he comentat abans que si m’ho podia explicar, però encara no ho ha fet.

Després diu que nosaltres diem mentides. M’agradaria que em diguera quines, perquè jo sí
que li he dit quines mentides dieu vosaltres.
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Després, a la senyora Garcia li voldria dir que no anem a votar una exposició de motius, que
anem a votar uns punts d’acord. Aleshores, jo sí que li demanaria que reflexionaren un poc,
perquè al final anem a votar a favor de coses que no són certes, com vosté sap. Que són
mentides directament, i pense que és un precedent perillós que podem establir ací al plenari.

I bé, simplement, li torne a reiterar. Senyor Abad, tenim tota la disposició de lluitar contra les
injustícies que pateixen el col·lectiu de les persones majors. Tota la disposició del món. I per
això mateix, el torne a convidar que lluite amb nosaltres per defensar els serveis públics, per
defensar les pensions, per defensar la recuperació de les residències que en un 75% estan
en mans privades, i  un 25% en fons voltor.  Alguns en mans de vells coneguts d’aquest
Ajuntament, com Enrique Ortiz. I pense que vosté tindrà a bé reconéixer igual que jo que els
fons voltor tenen poc interés amb el que li passa als nostres majors. Gràcies.

Sra. Rosa García:  Sí, bueno, por alusiones al  compañero de Podemos. Obviamente se
votan  los  puntos  de  acuerdo,  pero  además  estaba  añadiendo  que  estábamos
completamente de acuerdo con la exposición de motivos, como un refuerzo para explicar el
porqué vamos a votar a favor. Le agradezco el consejo, pero no vamos a reflexionar en este
momento,  puesto  que  bien  es  cierto  que  tampoco  tenemos  muchísimo  tiempo  para
estudiarlas, eso es algo de lo que siempre me quejo porque tenemos las propuestas de
cada grupo  en la  última semana,  en  la  semana misma del  Pleno,  pero  obviamente  se
reflexiona con antelación. Gracias.

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. Vull recordar-li que Solroja és concertada, no és privada.
No passa res, si no ho sabia, li ho podem explicar.

El que sí que ens agradaria és que amb eixa voluntat que vosté ha demostrat i evidenciat
que accepta les resolucions de l’ONU o les recomanacions que fa l’ONU, ja que estan que
les  accepten  totes,  no  només  les  que  creuen  o  els  vénen  bé  interessadament  per  les
qüestions polítiques. Recorde que són els Drets Humans, i fa un momentet vosté estava
parlant dels lobbys de pressió que feien els LGTBIs, i és una resolució de l’ONU. O és que
aquella  és  mala  perquè  no  li  agrada  a  vosté,  i  està  sí  perquè  l’interessa  traure  profit
electoral. Mire, els Drets Humans són drets humans, són tots, no hi ha diferències, i el que
hem de partir és de la base que hem de defensar a tots. No es pot utilitzar aquesta moció
com  la  que  vosté  ha  redactat  ací,  com  el  que  ha  volgut  expressar.  És  veritablement
vergonyosa.

Estarem  defensant  sempre  els  nostres  majors,  estarem  defensant  sempre  a  tots  els
col·lectius que tenen problemes,  però no acceptarem mai lliçons de vostés en aquestes
qüestions de Drets Humans. Gràcies.

Sr. Ruiz:  Gràcies, senyor alcalde, bon dia a totes les persones que estan seguint a través
d’internet aquesta sessió plenària.

Revisant el text de la moció, ens va cridar moltíssim l’atenció que no hi haguera una sola
menció als fets que dramàticament hem viscut a la nostra ciutat, referent a aquesta qüestió
dels majors, del tractament que han rebut i de les residències. El fet de no haver clavat ni
tan sols una línia fent una menció, que no estem en una qüestió genèrica que ha passat en
el conjunt  d’Espanya,  que és així,  sinó que hem patit  a Alcoi  d’una forma absolutament
dramàtica. Però, clar, assistir que l’Ajuntament d’Alcoi, que és el fòrum on està representada
la sobirania popular del poble d’Alcoi, comença a debatre en genèric sense tindre en compte
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el que ha passat a la nostra ciutat com a conseqüència de la Covid-19, ens crida moltíssim
l’atenció i ens provoca molta tristor.

Per això, pensem que l’Ajuntament d’Alcoi ha d’analitzar, ha de debatre sobre el què ha
passat  al  geriàtric  DomusVi,  al  geriàtric  d’Oliver.  Per  això  anem  a  plantejar  un  plenari
extraordinari  per  tal  d’analitzar  de  forma  monogràfica,  exhaustiva,  serena  i  rigorosa,  la
situació  que s’ha produït  al  geriàtric  DomusVi  d’Oliver  d’Alcoi  durant  la  pandèmia de la
Covid-19.

Sra. de Gracia: Gràcies, senyor alcalde. Senyor Abad, vam ser d’Europa un dels primers
països en què es va decretar l’estat d’alarma, quan teníem menys contagis i defuncions,
cosa que no van fer molts països de l’entorn. Hui, gràcies a les mesures preses, la disciplina
dels ciutadans, per descomptat, aquest percentatge està en un 3 per cent. Les mesures que
s’han pres van ser bona direcció, i per això estem guanyant al virus.

No  sé  si  ha  llegit  ho  ha  sentit  el  director  de  l’OMS  despús-ahir,  en  què  va  fer  unes
declaracions. Si les ha sentides, sap de què estic parlant-li; i, si no, li recomane que llija els
periòdics, que senta la ràdio.

Vull  dir-li  que,  tant  com  han  comentat  els  meus  companys,  d'acord!,  el  que  són  les
residències  era  gestionable  per  la  Conselleria;  però,  a  més,  es  va  fer  una  labor  de
desinfecció que han tingut més de quatre mil, i van facultar les autoritats sanitàries per a
intervindre.

Puc comentar-li més coses, però és que no vull perdre més temps. Vostés s’han oposat a
totes les mesures que s’han pres des del Govern. Vostés estan en contra de les famílies
d’Espanya. I és molt trist que utilitze aquest llenguatge, aquest discurs i aquesta política,
utilitzant  les  morts  de  les  persones  per  a  fer,  per  a  provocar  i  fomentar  una  escalada
d’agressivitat i provocar confusió. Així que, senyor Abad, no ho acceptem.

Sr. Abad: Para conmemorar el día Internacional del orgullo LGTBI+, si que se ponen de
acuerdo, pero para conmemorar esta moción en contra del abuso y maltrato a los mayores,
no se pone nadie de acuerdo.

Esta moción la  presenté  y  la  entregué a los  grupos políticos  el  12  de junio  por  correo
electrónico, y hasta día de hoy no he tenido ni respuesta ni contestación de nadie. O sea,
ese es el acuerdo que quieren llegar conmigo. Muchas gracias.

El Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de los concejales de los
grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), CIUDADANOS (2) y VOX (1), y con los votos
en contra de los concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12),  COMPROMÍS
ALCOI (2), PODEM (2) y GUANYAR ALCOI (2), rechaza la moción presentada por el Grupo
Municipal Vox.

23. 15019/2020 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
RUEGO SOBRE SUBIDA DE LA CALLE PURÍSIMA A CALLE SAN JAIME

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

«Tenemos constancia de varias quejas de ciudadanos que sufren daños y desperfectos en
los bajos de sus vehículos por el cambio de rasante de dicha calle. Al ser una pendiente
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pronunciada,  los vehículos rozan o golpean con las fijaciones metálicas que sobresalen
donde se colocan los bolardos.

Ruego,  se  estudie  el  problema  para  dar  solución  lo  antes  posible  y  evitar  problemas
mayores a los ciudadanos.»

Sr. Jordi Martínez:  Acceptem el prec, i d’ací a poc ho repassarem i eliminarem en el cas
que siga… l’impediment eixe de què està parlant vosté.

Sr. Abad: D’acord, moltes gràcies.

24. 15019/2020 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREGUNTA Y RUEGO SOBRE LA ZONA RECREATIVA DE SERELLES

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

«Durante  años,  ciudadanos  de  forma  voluntaria  han  acondicionado  y  mantenido  en
condiciones la zona recreativa de Serelles. A causa de los temporales y vandalismo, la zona
se  encuentra  muy  deteriorada.  Los  usuarios  han  transmitido  su  malestar  en  varias
ocasiones y no han recibido respuesta.

Esta viernes pasado, me acerque para comprobar sus estado tras las quejas que nos han
transmitido, y he comprobado que su estado es lamentable.

Adjunto fotos:
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Pregunta.-

 ¿desde cuando no se interviene en el cuidado y mantenimiento de la zona recreativa
de Serelles?»

Sr. Silvestre: Bé, bon dia, senyor alcalde, companys i companyes de la Corporació, públic
que ens seguix online.

Bé, en primer lloc jo voldria dir-li, senyor Abad, que jo crec que no hem visitat el mateix lloc.
Jo hi vaig estar el dimarts a la vesprada, perquè puge allí a córrer totes les setmanes i,
aleshores, estes fotos que vosté fa ací de despús-ahir... ―sí, sí, les fotos, les tinc. Jo també
n’he fetes unes quantes. Si vol després li les trasllade― però clar, no reflectixen la realitat.
Perquè vosté fa un abans dels segells... de la tauleta de segell, i està tal qual, exactament
igual. Exactament, per això dic jo, no sé... Fa un poc ací una manipulació de les imatges,
però bé. No anem a entrar a discutir en eixe tema.

Aleshores, açò, primer que res, no es tracta d’una àrea recreativa municipal. No, no és una
àrea recreativa municipal, és un terreny privat. Evidentment, l’Ajuntament ha col·laborat des
de sempre amb el senyor Enrique, el que duia esta àrea des de fa més de vint-i-cinc anys,
d’acord! I este home feia una sèrie de tasques de manteniment de la zona i d’adequació.
Que la veritat  és que Serelles està hui en dia així  gràcies a ell,  no anem a negar-ho. I
nosaltres  sempre  hem  col·laborat  en  la  mesura  que  és  possible;  però  no  tan  sols
l’Ajuntament, la mateixa Conselleria, perquè, a voltes, les unitats de prevenció de vigilància
forestal li han pujat material «Xe! Jo vos deixaré uns materials ací i, feu el favor, pugeu»; li
hem proporcionat ferramentes; és a dir, en tot moment hi ha hagut col·laboració. I nosaltres
continuem fent  actuacions allí.  Sense anar més lluny,  este hivern passat va caure un pi
d’unes dimensions bestials, que va caure sobre la senda per on s’accedix a la piscina, a la
bassa  que  hi  ha  allí.  I,  l’Ajuntament  hi  va  actuar.  Primerament,  vam  vore  quan...  com
actuàvem; vam tallar el pi; els bombers es van endur els troncs i no vam poder menejar la
soca,  perquè  la  soca  que  hi  ha  allí  és  una  soca  bestial.  Amb  un  cotxe  vam  intentar
arrossegar-la... i s’ha quedat allí. S’ha fet un camí, i estem estudiant la mesura... la manera
de retirar-ho, perquè necessitem que accedisca allí, doncs una grua o alguna cosa, i no és
viable, d’acord?

Per tant, hem anat allí... els segells, la font, la piscina... tot està en perfectes condicions! Per
això dic que es veu que no tenim la mateixa concepció vosté i potser jo, personalment, eh!,
que en aquest cas, represente al Govern. Perquè està tot, jo crec que està tot perfecte. Que
hi ha algunes herbes per allí... sí, algunes, però és que el senyor Enrique ho va fer tot de
manera que hi ha llocs on no poden ni créixer les herbes. Aleshores, contínuament estem
anant, contínuament estem veient. Sí que és veritat que hem detectat que hi ha un parell de
baranes que han caigut. Bé, una, evidentment, a la zona de l’accés a la bassa, i una altra
dalt mateix de la bassa, però que no corren cap perill i que, evidentment, en som conscients
i actuarem. D’acord?

Sr. Alcalde: Gràcies per la profusa resposta. Sr. Abad, formule el prec.
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«Ruego, se acerquen a la zona, se realice un informe detallado de los desperfectos y esta-
do en el que se encuentra , incluso se pongan en contacto con los usuarios para determinar
que problemas y necesidades existen para recuperar este entorno.»

Sr. Silvestre: ….

Sr. Alcalde:  Acoste’s un poquet més al micro. Estranyament no se li sent. Sobretot per la
gent que està seguint-nos per internet perquè puguen...

Sr. Silvestre: Continua havent unes persones que fan el manteniment. Per tant, i a més a
més, ja ho dic, nosaltres hi continuarem actuant. 

Però, és que, a més a més, m’agradaria, perquè normalment la gent accedix a Serelles, a la
font de Serelles, és fa la ruta, jo li vaig a demanar una cosa, i  és, vosté, quan aplegue,
només entrar a Serelles, on estava abans el cartell, que eixe cartell sí que és veritat que no
està, però no està perquè estava en males condicions. Allò estava tot pelat, tot en unes
condicions deplorables, i l’hem llevat per a restaurar-lo i tornar-lo a posar com es puga. Igual
que hem fet amb el que hi ha en la... pujant a la senda cap a dalt, cap al Collado d’en
Sabata, que era una restauració amb palla de tota la zona incendiada.

Per tant, jo el convidaria que en eixa zona del replanell, vosté agarre i se’n baixe cap avall,
eh, perquè hi ha una ruta que la gent quasi no coneix, que passa per 4 o 5 bancals que
estan tots allí amb pins i amb arbres, i veurà en quines condicions està això. Però ja li dic, no
gràcies a nosaltres. Nosaltres hem col·laborat i hem ajudat. Gràcies al senyor Enrique i la
tasca que ha fet durant moltíssims anys.

Sr. Abad: Yo el ruego lo hacía para que se pongan en contacto con estas personas, porque
son las que me han transmitido que ellos, por su avanzada edad, ya no pueden desempeñar
los  trabajos  que realizaban,  y  ya no pueden llegar.  Entonces,  si  hubiera  un poquito  de
colaboración del ayuntamiento con ellos, pues, ese sitio llegaría a ser muy bonito. Que ya lo
es. La zona de la fuente está en buenas condiciones y demás, pero hay otras zonas que
están… hay hierbas, hay muchas hierbas, muchas hierbas. Estuve yo, estuve yo, y lo vi.
Hay zonas que sí que están cuidadas, pero hay otras que no. Incluso quiero decirle que, lo
que es el desagüe de las piscinas y demás, está lleno de piedras y ellos ya no tienen acceso
ni pueden… por eso le digo que, póngase en contacto con ellos, o hacemos una reunión o
algo, y podemos evitar que se deteriore más. Porque el agua de la piscina está empezando
ya a… a no poderse tratar bien.

Sr. Silvestre: D’acord. De tota manera ho farem. És a dir, ens posarem en contacte per vore
si hi ha alguna cosa que realment se’ns ha escapat. D’acord?

25. 14988/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
MOCIÓN SEGUIMIENTO USUARIOS RESIDENCIA DOMUS VI

La  moción  inicialmente  presentada  se  transforma  en  ruego.  Lee  el  ruego  el  Sr.  Ruiz,
portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular
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«La  crisi  sanitària  provocada  per  la  Covid-19  ha  deixat  a  Alcoi  una  tragèdia  sense
precedents en la història de la ciutat: la mort de 73 residents del geriàtric DomusVi Alcoi.

Al drama viscut pels familiars de les víctimes durant els últims mesos, s'unix la preocupació
dels familiars dels 66 residents que romanen ingressats en el centre. Una preocupació per
les possibles seqüeles que puguen patir com a conseqüència d'haver superat la malaltia i,
especialment, les provocades per la falta de mobilitat i l'aïllament adoptats per tal d’evitar la
propagació del brot durant el període de confinament.

En el  cas de persones que han superat la malaltia els experts advertixen, d’entre altres
qüestions,  seqüeles respiratòries,  neurològiques o insuficiències renals.  En el  cas de no
haver patit la malaltia, les seqüeles són físiques a causa d’eixa falta de mobilitat durant el
període de confinament i psíquiques per l'aïllament prolongat durant mesos. 

Davant d’aquesta situació, de la qual han alertat els familiars dels residents, l'Ajuntament
d'Alcoi ha de respondre de forma contundent i intentar pal·liar el dolor que ha patit un dels
col·lectius més vulnerables d'aquesta pandèmia, i per tant, exigir als responsables sanitaris
mesures per a evitar l'aparició d'aquestes seqüeles o, en el seu cas, garantir un adequat
tractament. 

Per tot el que he manifestat,  presentem el següent prec:

Que l'Ajuntament d'Alcoi, a través del govern  inste a la Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública a avaluar de forma personalitzada als residents del geriàtric DomusVi Alcoi,
per a determinar les possibles seqüeles a conseqüència del confinament o d'haver patit la
Covid-19 i, en el seu cas, garantir una atenció adequada per a tractar aquestes dolències.»

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

Per descomptat que acceptem el prec. Som persones, tots hem patit amb les conseqüències
de la Covid, però sobretot aquest col·lectiu. Aquest col·lectiu que, com vosté també ha dit,
és  veritat  que  les  repercussions  a  nivell  mobilitat,  a  nivell  deteriorament,  deteriorament
cognitiu, deteriorament físic, han sigut aclaparadores.

Per tant, per descomptat que farem totes les mesures convenients. De fet, ja s’ha fet. S’ha
posat en contacte amb l’hospital, amb el director, perquè directament la metgessa del centre
telefone directament a la Direcció per a facilitar totes les intervencions i totes les consultes
especialitzades, directament, perquè estes persones no estiguen més temps esperant.

Sabem que la Covid ha produït que en els centres... en els... en totes les especialitats, en
totes les consultes hi ha un poc de retard; però estes persones no poden estar esperant
aquest retard. Per tant, facilitem..., facilitaran a totes estes persones poder acudir a totes les
consultes, facilitant una via més ràpida, més urgent, per a tindre totes les... intentar fer que
la mobilitat d’estes persones i totes les consultes, puguen ser més adequades, més ràpides.

Sr. Ruiz: Moltes gràcies, demanem, per tant, al Govern que de totes aquestes gestiones tant
en propers plenaris com en comissions informatives se’ns done compte de quines són les
gestions que estan desenvolupant-se i quins són els resultats i les seues conseqüències.
Moltes gràcies.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV:
13067227027222215352 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web http://www.alcoi.org

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


26. 14984/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
MOCIÓ PER LA UNITAT DE LA LLENGUA

El Grup Municipal Compromís Alcoi presenta la següent moció.

«La llengua catalana, coneguda també com a valencià, parlada de Salses a Guardamar i de
Fraga a l’Alguer, deriva d’una continuïtat lingüística que ha donat lloc a una realitat unitària
dintre de la seua diversitat, tal com ho reconeix la lingüística romànica partint dels criteris
científics  habituals.  Aquesta  unitat  lingüística  no  es  veu  en  cap  cas  qüestionada  per
l’existència d’altres denominacions territorials,  tradicionals  o populars,  com ara alguerés,
mallorquí,  menorquí,  eivissenc, andorrà, apitxat,  formenterer o fragatí.  En tots els casos,
aquestes denominacions alternatives es refereixen a la mateixa llengua, hui parlada per més
de deu milions de ciutadans europeus. 

En  efecte,  l’existència  d’aquestes  denominacions  alternatives  no  fa  sinó  palesar  que  el
valencià/català  és  la  llengua  pròpia  de  tots  aquests  territoris:  del  País  Valencià,  de
Catalunya, de les Illes Balears, de la Catalunya del Nord, de la Franja de Ponent, de l’Alguer
i d’Andorra.

Aquesta unitat lingüística ha patit, en les darreres dècades, diversos intents de fragmentació
per part  d’algunes instàncies i institucions públiques, fet  especialment greu, atés que no
només  constitueix  un  atac  frontal  envers  un  patrimoni  lingüístic  que  hauria  de  ser
orgullosament  compartit  pels  estats  i  regions  d’Andorra,  Espanya,  França  i  Itàlia,  sinó,
també, que constitueix un menyspreu absolut al rigor científic i acadèmic dels experts en la
matèria filològica.

En el cas de les institucions públiques espanyoles, ha quedat constatat que la denominació
de valencià, emprada oficialment a la Comunitat Valenciana, ha servit de pretext perquè
l’advocacia de l’Estat considerara que la llengua pròpia d’aquest territori no és la mateixa
que  la  de  Catalunya  o  la  de  les  Illes  Balears.  En  el  mateix  sentit,  diversos  webs
d’organismes oficials com ministeris i altres ens estatals, ofereixen les opcions lingüístiques
de valencià i català separadament –com si foren llengües diferents–. Això suposa no només
una despesa addicional i supèrflua sinó també un dany cultural injustificat. 

El fet que des de les institucions públiques no s’assumisca amb naturalitat la unitat de la
llengua valenciana/catalana,  es  tradueix  en una manca de coordinació en les polítiques
culturals dels diversos governs dels territoris d’aquesta llengua. 

Els centres culturals i acadèmics de referència, com l’Institut Ramon Llull, haurien de poder
comptar  amb  la  participació  de  tots  els  governs  de  les  comunitats  autònomes  on  el
valencià/català és llengua oficial, fet que hui no és possible pel temor que això puga generar
falses polèmiques a propòsit de la unitat de la llengua.

Una altra conseqüència d’aquesta manca de coordinació política és que la reciprocitat total
dels mitjans audiovisuals en llengua valenciana/catalana arreu dels territoris on és oficial, no
és encara possible, més enllà de qüestions tècniques de segon grau, per un motiu molt
similar.  I,  finalment,  el  fet  de no assumir  la  unitat  lingüística en les polítiques públiques
genera disfuncions com ara que els continguts audiovisuals doblats en una mateixa llengua
pels  governs  i  televisions  públics  dels  diversos  territoris  no  puguen  compartir-se
recíprocament, sinó que calga, fins i tot, en alguns casos, doblar dues o tres vegades en
diferents  varietats  dialectals  els  mateixos  continguts,  la  qual  cosa  és  especialment
perjudicial  en  un  sector  clau  per  al  foment  de  l’ús  social  del  valencià/català  entre  les
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generacions més jóvens com és l’audiovisual, atés el cost que suposa i per la manca de
possibilitat de fer extensius els diferents accents de la llengua arreu del territori.

El Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat l’any 1986, ja va reclamar
la coordinació entre els territoris de llengua catalana a la manera de la Unió de la Llengua
Neerlandesa:  una  comissió  intergovernamental  per  a  la  coordinació  de  les  polítiques
lingüístiques;  una  comissió  interparlamentària,  per  a  vetlar  per  la  coherència  entre  les
legislacions lingüístiques, i un consell de la llengua i de les lletres que agrupe les institucions
acadèmiques i culturals més rellevants. Aquesta proposta, tanmateix, no s’ha fet mai realitat,
de manera que la llengua catalana, i els seus parlants, continuen patint aquesta manca de
coordinació política i administrativa.  

D’altra banda, el febrer del 2017 els governs de la Comunitat Valenciana, de Catalunya i de
les Illes Balears van signar l’anomenada Declaració de Palma, un text que pretenia posar
les  bases  d’una  veritable  cooperació  cultural  i  lingüística  entre  els  governs  d’aquests
territoris però que, finalment, no s’ha materialitzat en polítiques públiques concretes.

És per això que des de Compromís Alcoi demanem els següent punt d’acord:

ACORD:

1. L’Ajuntament d’Alcoi inste a Les Corts Valencianes a que declaren i reconeixen la unitat
de la  llengua  catalana,  coneguda també com a valencià,  sense  que  aquest  fet  supose
menystindre altres denominacions existents.

2.   L’Ajuntament  d’Alcoi  rebutge  qualsevol  mesura  que  impose  impediments  normatius,
administratius,  tècnics  o  socials  als  ciutadans de les  comunitats  autònomes on aquesta
llengua és oficial per poder viure amb normalitat i amb garanties aquesta unitat lingüística. 

3. Instar a la Generalitat Valenciana a treballar de forma conjunta amb els altres governs
dels territoris que comparteixen la llengua valenciana/catalana per afavorir la normalització
de la llengua en tots els sectors, a través d’eines com l’Institut Ramon Llull, i d’acord amb les
línies mestres expressades a la Declaració de Palma signada el 20 de febrer del 2017, i
amb la voluntat d’estendre aquests principis a la resta de territoris del domini lingüístic.

4.  Instar  al  Govern  d’Espanya  a  reconèixer  pública  i  oficialment  la  unitat  de  la  llengua
catalana, per corregir la situació dels serveis, ens i polítiques públiques que la qüestionen i a
vetlar  perquè  cap  institució  pública  o  empresa  privada  de  l’Estat  espanyol  fomente  el
secessionisme lingüístic en la seua activitat.

5. Instar a la Generalitat Valenciana a notificar aquests acords, així com el contingut de la
moció a les Corts generals espanyoles i al Delegat del Govern a la Comunitat Valenciana.»

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

Sra. Obiol: Bé, jo estic impactada. Com gosa el Sr. Abad de refer la història, de negar anys i
anys d’estudis i d’anàlisi filològica i històrica i de construir aquest relat, que bé, ja..., no és
nou per a nosaltres, perquè vostés beuen del feixisme que hem patit durant anys i anys i
dècades les persones que hem parlat en valencià, i les persones que no hem respost al que
vostés creien que havia de ser... el que s’havia de defensar, aquesta lluita constant contra el
coneixement.
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Tot i això, entenem que és una moció que presenta el Grup Compromís originada per la
paradoxa que ve de les sentències del Tribunal Suprem sobre el Decret 61/2017, d’usos
lingüístics de la Generalitat Valenciana. I que ens ve a dir que ens hem de comunicar en
castellà amb administracions del nostre mateix àmbit  lingüístic,  i  el  que ve a dir  que no
existeix aquesta unitat.

I això sí que és realitat. Està escrit. Ens han demanat que traduïm els nostres... les nostres
comunicacions, i això és el que ens ha passat sempre. Perquè vosté diu que imposem un
criteri; però vosté no podrà entrar a cap escola sense saber castellà. Això és un criteri que
està i que existix, i eixe no es qüestiona. Vosté podria qüestionar-lo també.

Nosaltres,  tampoc no és cap sorpresa,  anem a votar  a favor d’aquesta moció.  I  volíem
aprofitar per a incidir en tres qüestions que pensem que són importants, més enllà d’aquesta
moció amb la qual estem totalment d’acord.

 En  primer  lloc,  haurien  de  plantejar  ja  la  necessitat  d’un  canvi  en  la  legislació
espanyola,  i,  per  tant,  els  grups  polítics  que  tenen  representació  en  el  Congrés
espanyol ho haurien de fer, per a fer possible la plena i real oficialitat de les diferents
llengües estatals. I, per tant, garantir un tracte equitatiu de tots els parlants de totes
les llengües de l’Estat.

 En segon lloc, hem vist com es repetien diferents sentències que mostren com la
judicatura envaeix espais o pren decisions que correspondrien, i així ho han defés
també molts estudiosos de l’àmbit jurídic, al poder executiu i legislatiu, I seguint la
relació, precisament, que ha fet la Fundació Nexe, per exemple, podríem parlar:

1. Abril de 2018, amb l’anul·lació parcial del decret de plurilingüisme educatiu.

2. Juliol de 2018, amb les sentències que anul·laven de manera parcial el decret
d’usos lingüístics en l’administració.

3. Octubre de 2018, amb l’anul·lació de l’ordre que rebaixava de 25 a 23 el màxim
d’alumnes per aula d’Infantil, perquè clar, va per tots els costats.

4. O torna a passar ara al juny de 2020 amb l’anul·lació substancial del Decret de
creació de l’Oficina de Drets Lingüístics.

 I en tercer lloc, que la llengua s’ha d’usar. No tan sols s’ha de defensar, senyor Abad,
en aquesta realitat, però el senyor Abad i tots els grups de la Corporació. I per això
cal veure’n un ús quotidià, sobretot a les institucions.

L’Ajuntament d’Alcoi pot votar a favor  ―acabe ja―, a favor de mil mocions com aquesta,
però si no en fa un ús conscient i respectuós i quotidià, només serà aparença i propaganda. 

Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció, però demanem que es faça un ús tant de les
institucions com de la llengua, com de les eines que ens donen, per a defensar aquesta
llengua, però un ús real. Gràcies.

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

Senyor  Abad,  jo  que  sóc  fill  d’immigrants  que  van  anar  a  Catalunya  ―d’immigrants,
d’immigrants,  d’extremenys  i  portuguesos― he  de  reconèixer,  he  de  reconèixer  que,
precisament, la immersió lingüística a Catalunya ha sigut un dels millors regals que m’han
pogut donar en la meua educació.
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I dit això, jo crec que «sí parlo en català», m’enteneu tots veritat? Ja fa anys que en aquest
Saló de Plens parle en català, i fins ara crec que no he tingut cap problema. I ho dic per allò
del que diuen molts que són llengües diferents, i que s’acaba de dir precisament en aquest
plenari.  Per  tant,  continuaré  parlant  en  llengua  catalana  com  he  fet  fins  ara,  i  ningú,
precisament ningú, no m’ha dit el contrari, que no s’entenia.

Pel que respecta a la moció, jo veig una estratègia, o des de Podem veiem una estratègia
molt clara, que és..., --evidentment anem a donar-li suport, però és una estratègia molt clara
que ens ve de fora, que és Divide et Impera. És l’objectiu que nosaltres veiem en totes les
estratègies que ja de fa molt  de temps s’estan duent a terme, que és...  no és més que
dinamitar precisament la unitat de la llengua catalana en els diferents territoris que la parlen.
I, evidentment, prohibir el seu ús entre les comunicacions administratives de Catalunya, el
País Valencià i Ses Illes és una prova més d’això. 

Una mesura que ens trasllada a l’Espanya del blanc i negre, eixa que agrada tant a algun
partit que està representat en aquesta Corporació. Perquè, dins d’aquest context, el context
de la fragmentació lingüística, no deixa de ser un atac frontal al nostre patrimoni lingüístic,
del  que  totes  hauríem  d’estar  molt  orgulloses  de  poder  defensar,  i  un  menyspreu  al
coneixement acadèmic de la llengua. Igual que separar el valencià i el català com a dos
llengües diferents que, com he dit al principi, em sembla que és alguna cosa absurda. I ho
dic com a estudiant que he fet a la Universitat d’Alacant, precisament, la capacitació amb
uns  grans  filòlegs  que  em van  deixar  clar  quins  eren  els  elements  que  marcaven  la
diferència per a poder dir que la nostra era la llengua catalana, en este cas el valencià.

I precisament són les administracions públiques, les polítiques públiques, les que han de
vetllar per la unitat de la llengua, no al contrari, com podem observar en les últimes notícies
al respecte. I tot, amb l’objectiu, ho així ho veiem en Podem, tot amb l’objectiu de poder
treballar de forma conjunta per a poder garantir la cooperació cultural i lingüística entre els
diversos territoris de llengua catalana. Perquè no hem d’oblidar que la llengua és fons de
riquesa  cultural,  a  diferència  del  que  pensen  molts  en  aquesta  Corporació.  No  és  un
instrument  de  confrontació  política  i  divisió  social  com  ens  volen  fer  creure.  I  que  el
plurilingüisme no és una amenaça, és pluralitat cultural, és riquesa. 

Per tant, i acabe, davant d’aquesta última agressió hem de continuar i enfortint, sobretot,
l’autogovern valencià. I com va dir l’Ovidi «Hi ha gent a qui no agrada que es parli, s’escrigui
o es pensi en català. És la mateixa gent a qui no agrada que es parlí, s’escrigui o es pensi».
Gràcies.

Sra. Rosa García: Muchas gracias señor alcalde. Voy a empezar por las palabras con las
que ha finalizado el señor Santiago. «El plurilingüismo es una riqueza», estoy absolutamente
de acuerdo,  pero esta moción no va de eso,  no va de eso señor  Santiago,  señores de
Compromís.

Les confieso que he tenido que leer su Moción dos veces. La he leído dos veces porque me
parece sectaria hasta para un grupo abierto y orgullosamente nacionalista como el suyo.

Esta moción tiene muy mala baba y no vamos a apoyarla de ningún modo. Porque, lo que
en realidad persigue, es dar carta de naturaleza y vía libre –entre otras cosas– para que el
Consell subvencione a entidades pancatalanistas que ponen la lengua como excusa de sus
delirios  separatistas,  eso  por  una  parte,  y  por  la  otra,  piden  enchufar  a  los  hogares
valencianos el sectarismo radical e intoxicante de Tv3. 

Esto sería el grueso de su propuesta, pero también tiene otra carga, que es la de la falta de
respeto por nuestra lengua autóctona, el valencià. 
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La nostra llengua, tiene su propia idiosincrasia, que la diferencia de otras lenguas, por ese
motivo, el pasado mes de febrero, CIUDADANOS planteó una Proposición no de Ley en el
Congreso de los diputados, en la que abogaban por asegurar el respeto al valenciano como
lengua propia de la Comunidad Valenciana, así como proteger y garantizar tanto su uso
como su conocimiento, su difusión y su promoción tal y como se encuentra regulado en la
normativa autonómica vigente en la materia. 

Ya saben, no hace falta que les recuerde que en el artículo 6, en el punto número 1, dice
que la lengua propia de la Comunidad Valenciana, es el valenciano.

Por  lo  tanto,  no  vamos  a  respaldar  esta  iniciativa,  que  va  a  salir  adelante  en  este
ayuntamiento. Por yo, querría recordarles a los grupos, a todos los grupos, pero sobretodo a
los grupos que lo van a apoyar, que para que esto prospere, se debería modificar el actual
estatuto de autonomía, lo que requeriría al menos de dos terceras partes de les Corts y no
va a encontrar ese consenso. Lo que sí va a hacer, esta propuesta cuando llegue, si llega,
es ahondar en su diferencia con los constitucionalistas.

Pero volviendo a lo que nos ocupa, esta moción es una muestra más de que Compromís, al
pedir una lengua única, lo que hace es centrar sus políticas en su delirio d’uns Països, dels
Països Catalans, faltando el respeto a los que nos sentimos valencianos y entendemos que
nuestra Comunitat tienen características que la hacen diferente a cualquier otra. Es por ese
motivo  por  cual  estamos  constituidos  como  una  Comunitat  según  el  nostre  estatut
d’autonomia. 

Ya sabíamos de su falta de respeto para con el castellano. Lo que les pido a ustedes y a los
partidos que apoyen esta moción, es que no se enreden en subterfugios y digan claramente
qué quieren que la denominación Valencià desaparezca en favor de la denominació Català,
y que lo quieren así porque es la forma de subvencionar entidades pancatalanistas de forma
oficial.

Y luego está el punto 4, en el que piden textualmente que ninguna institución pública o
empresa privada del estado español fomente el secesionismo. De verdad? A quienes llaman
ustedes secesionistas lingüísticos? Ustedes, los que imponen una lengua sobre otra con su
inmersión lingüística? Esto, su moción, es una barbaridad. Y lo que tienen que hacer es
respetar  ustedes  primero,  y  velar  porque  se  respecten  después  las  dos  lenguas,  el
valenciano  y  el  español;  porque,  de  lo  contrario,  que  es  lo  que  hace  Compromís,  es
sectarismo sin ambages. Y hablen ustedes de secesionismo, ustedes, el partido nacionalista
de la Comunitat Valenciana, País Valencià como les gusta decir. 

Yo es que no doy crédito.  Finalizo y lo  hago recordándoles que el  TSJ les ha anulado
decretos por estas causas, varios, el último es precisamente el de la Oficina de Derechos
Lingüísticos. Gracias. 

Sr. Cantó: Gràcies, bon dia.

El gener passat una borrasca ens va dir com teníem el centre d’Alcoi; al març de 2020 no
vos diré allò de la pandèmia i els 81 morts que tenim a Alcoi; Ara, la crisi econòmica, l’atur,
els ERTES que es convertiran en atur, segurament, estan atacant-nos; cues en Cáritas i en
la Creu Roja... I ací estem, asseguts ací, parlant de la unitat de la llengua. Una unitat que té
més de 46 sentències que l’avalen, i la comunitat científica i universitària no la discutix.

Nosaltres, un partit de centre-dreta, civilitzat i europeu, i si em permeteu la llicència, culte,
tampoc. Això ja està avalat per la comunitat científica. 
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Ens queda pensar perquè presenten esta moció, una cortina de fum a manera de saco a
pasear  al  muerto  que  fan  alguns.  Vull  dir,  evidentment  no  perquè  Compromís  està  en
l’oposició, segurament serà per la sentència última del Suprem que ha... que dels àmbits
nacionalistes  ha ferit  sensibilitats.  Lligen-se-la  bé.  Només parla  del  llenguatge a  utilitzar
entre  les  administracions  autonòmiques  d’Espanya,  no  de  la  unitat  de  la  llengua.  Però
nosaltres pensem que és un caballo de Troya, com altres partits polítics han dit per a clavar
la manieta del Països Catalans. Una entelèquia tan poc rigorosa com els que dubten de la
unitat de la llengua.

Per tant, ací, nosaltres, el Partit Popular, eixa porta la tancarem. Votarem que no, perquè a
més, amb un govern a Espanya que pacta la contrareforma laboral amb Bildu, que governa
amb Podemos, que parla d’un procés constituent, evidentment s’ha d’estar molt alerta amb
eixe  govern.  I  eixa  porteta  dels  Països  Catalans.  Nosaltres  no  anem  a  acceptar-la,  i
evidentment  no  volem  que  el  nom  d’Alcoi  estiga  clavat  en  eixa  voràgine  nacionalista.
Gràcies.

Sr. Llopis: Bé, molt bon dia, senyor alcalde, i molt bon dia a totes i a tots.

I dic molt bon dia, com diu la frase de l’escriptor Josep Pla «el meu país és allò on dic bon
dia, i em responen bon dia». Aquesta frase pot ser que siga la defensa més senzilla i evident
de la unitat lingüística de la llengua catalana. 

Malauradament, i amb això sí que puc estar d’acord amb alguns, en ple segle XXI i l’any
2020,  tornem  a  parlar  de  la  llengua  ací,  al  Saló  de  Plenaris.  I  tornem  a  parlar  com
habitualment es parla quan hi ha una agressió cap a ella, quan hauríem de parlar d’una altra
forma.  S’ha  de  tindre  en  compte  que  la  llengua  és  el  major  nexe  d’unió  que  tenim,
vertebrador de territori, de cultura, de costums i de tradició; però no, tornem a parlar de la
forma que la parlem, d’una nova agressió; i dic açò molt apenat perquè és una llàstima que,
després d’un altre atac, un altre atac que ve per la dreta, com quasi sempre, i arran que el
Tribunal Suprem torne a vore un menyspreu a la nostra llengua i a la seua forma d’utilització.
I dir que també, com va manifestar el nostre company socialista i Sindic del nostre grup a les
Corts Valencianes, Manolo Mata, «açò no afavorix per a res l’enteniment, per a res».

Lamentant que la sentència del Tribunal Suprem, que anul·la parcialment el decret de la
Generalitat que permetia comunicar-se mitjançant la llengua pròpia amb altres comunitats
del mateix àmbit lingüístic. 

Això sí, hem de celebrar una cosa que el Consell va a tindre a bé fer, que és que ha pres la
decisió de recórrer aquesta resolució davant del Tribunal Constitucional, ja que considerem
que  és  un  absurd  que  un  tribunal  condicione  la  llengua  que  s’ha  d’utilitzar  en  les
comunicacions entre unes comunitats i altres del mateix àmbit lingüístic.

Amb la llengua s’ha de fugir de tot tipus de drames, de situacions incòmodes com aquesta
de què hui estem parlant, i generar espais de llibertat, d’enteniment, i de tranquil·litat.

El nostre país, a més a més, necessita de tranquil·litat. I evidentment, la llengua, la nostra,
és un instrument de comunicació. Per la qual cosa, es considera absurd que un tribunal
condicione la llengua en què ens hem d’expressar-se els uns i els altres entre les comunitats
autònomes que parlem la mateixa llengua. 

I com no podem estar més d’acord amb els punts d’acord d’aquesta moció, nosaltres ja ho
manifestem que anem a votar positivament a ella.

Sr. Guillem: Gràcies de nou.
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Bé, igual tenen raó el senyor Abad i la senyora García. Jaume I parlava llatí; va conquerir
València;  va  vindre i,  automàticament,  va  inventar  el  valencià  igual  que el  senyor  Marc
Okrand va inventar el Klingon o Tolkien l’èlfic, segurament degué ser així.

Bé, és curiós que les mateixes forces que neguen la unitat de la llengua catalana-valenciana
entre el País Valencià, Catalunya i les Balears, siguen les mateixes que defensen la unitat
del castellà, fins i tot a ultramar.

Al  seu dia es va crear l’Instituto Cervantes,  que recollia  la  unitat  lingüística entre l’Estat
espanyol i les antigues colònies americanes, entre d’altres. Uns territoris molt més amplis i
amb més diferències lingüístiques i formals, molt més grans, que aquelles que trobem entre
els territoris de l’antiga Corona d’Aragó. 

Si busquem a la RAE la definició del català, era el següent «lengua romance que se habla
en Cataluña y en otros  dominios  de la  antigua Corona de Aragón».  Com podem veure
vostés, els mateixos filòlegs castellans sí que la reconeixen eixa unitat. No entenem com allò
que és bo per al castellà, no ho és per al català-valencià.

Parlem de pancatalanisme, quan intentem defensar la nostra llengua de la mateixa manera
que s’ha fet amb el castellà, serà això llavors pancastellanisme o panespañolisme? No ho
sé.

Trobem que no cal tornar a nomenar la Comissió Europea i els seus estudis sobre l’estat
actual  i  el  perill  de les llengües minoritàries,  sobretot  el  català-valencià,  i  més encara a
València. Creiem que ja va quedar clar als plens passats, això esperem!

Les  llengües  i  les  cultures  no  són  partidistes,  són  instruments  de  comunicació  que
conformen la nostra cultura. És la política la que la utilitza en el seu benefici les llengües i la
propícia la seua destrucció. La defensa de les llengües i de les cultures no és política, és
una  obligació  nostra.  La  seua  destrucció  sí  que  ho  és.  Les  cultures  i  les  llengües  es
destruïxen per raons polítiques.

Parlem ara  d’una  falta  de respecte  al  castellà.  Falta  de  respecte  al  castellà?  Perill  del
castellà? De veritat? De veritat? Jo no trobe cap estudi seriós ni filològic que ho demostre;
però sobretot vos convide a fer un joc, que ja ho he dit algunes vegades. Entre tots els que
estem ací, i després també quan arriben vostés a sa casa, a cadascuna de les seues cases.
Quants  de  tots  els  que  estan  ací  dominen  oralment  i  escritament  el  castellà,  i  quants
dominen oral  i  escrit  el  valencià? I  igual  en casa,  i  igual  amb les  persones que vostés
coneixen. Sabran quina de les dues llengües és la que està en perill.

És cert, estan passant moltes coses i molt greus, tant de bo no es necessités parlar de la
llengua, tant de bo; però és que s’està atacant. I tal com deia la senyora Obiol abans, els
símbols són importants tant a favor com en contra. El símbol d’atacar necessitava un símbol
de defensar.

Sr. Abad: Voy a ser muy breve.

Nos ha dicho que…, la señora de Compromís, que utilizar la lengua como arma política no
es correcto. ¿Y ustedes qué están haciendo?, ¿no utilizan la lengua para dividir y separar a
la gente? ―Sra. Guillem: Tu ho has llegit? Ens has ecoltat?― No, el que vosté ha dit, no el
que ha llegit. ―Sra. Guillem: Ara després ho torne a repetir―.

El problema que tenemos en la Comunidad Valenciana por el problema que tenemos en la
diferencia de la lengua entre valenciano y catalán, solamente ha surgido desde que ustedes
han entrado en la política. Lo utilizan como arma política. O sea…, sí, levanten las manos,
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hagan lo que quieran, pero es la única realidad que hay. Intentan cambiar la historia para
poder tener la razón, y es mentira. Dicen todo mentiras. Es que es verdad. Yo alucino con
las cosas que nos cuentan aquí,  que son sus libros que se crean ustedes, los redactan
ustedes, y encima nos los quieren imponer. De verdad, yo lo dejo aquí. Gracias.

Sra. Obiol: Jo sé que és complicat sostraure’s al fet que el problema és Vox, però nosaltres
pensem que el problema no és Vox, o no és només Vox, no? El problema és l’assumpció
matisada  de  les  seues  tesis,  com  fa  Ciudadanos,  per  exemple,  i  que  banalitzen  el
nacionalisme espanyol.  I  que es  trasllada a  altres àmbits  de les  nostres institucions.  El
problema és  ―gràcies, Jordi― que la llengua ara no toca, perquè hi ha altres coses més
importants. Com sempre hi haurà coses més importants per a la gent que no li interessa la
llengua o que no li interessa el feminisme o que no li interessa el medi ambient. Eixe és un
problema, no només Vox.

I és problema també que, com hem denunciat des de fa anys fora, i  ací també des que
entràrem  en  política  institucional,  no  es  respecta  la  igualtat  lingüística  dels
valencianoparlants.  I,  per  exemple,  nosaltres  acabem  de  fer  servir  l’Oficina  dels  Drets
Lingüístics per a reclamar que al nostre Ajuntament la majoria dels papers i dels documents
amb els quals es treballa són bàsicament en castellà. 

Necessitem una identitat col·lectiva, això és un fet. I en eixa identitat col·lectiva la llengua és
una part  més, no és l’única,  però és una part  important,  un part  més. I  necessitem una
identitat  col·lectiva  comuna,  sòlida  i  diversa per  a  poder  eixir  d’aquesta  crisi  de  la  qual
parlava el senyor Cantó, i de les que vindran, però necessitem sentir-nos com a poble unit i
comú, cohesionat, i teixir amb la llengua, però també amb altres trets, uns vincles que ens
facen veure quins són els nostres objectius comuns. Gràcies.

Sr. Santiago: Ja li ho vaig dir una vegada, senyor Abad, «a palabras necias, oidos sordos».
I  ara  vaig  a  afegir-li  una  cosa,  una  recomanació.  Li  aconselle  que  es  matricule  en  la
capacitació de valencià que imparteixen a la Universitat d’Alacant, segurament descobrirà
moltes coses de la seua llengua.

I vaig a dir-ho de forma categòrica, perquè així ho crec. La llengua catalana és una llengua,
en aquests moments, minoritària i minoritzada que hem de protegir, cuidar, i ho ha comentat
Guanyar, sobretot utilitzar, usar-la, i sobretot en les administracions públiques.

I després, contestant molt breument al senyor Cantó, que alertava d’un govern, no sé com
ho ha dit «comunista», no sé...  ―Sr. Cantó:  Sobre el procés constituent― Ah!, sobre el
procés constituent, exacte. Bé, el senyor Cantó alertava sobre un govern de Podem, jo, a mi,
des de Podem ens agradaria alertar sobre un govern del Partit Popular per tots eixos casos
aïllats que parlen que hi ha de corrupció, i estic parlant de manera sarcàstica, evidentment.
Casos aïllats de corrupció que recorren tot l’Estat espanyol. Gràcies.

Sra. Rosa García: Sí, voy a intentar ordenar algunos de los conceptos que quiero decir. 

La señora Guillem y el señor Santiago han coincidido en hablar del peligro de la llengua
catalana. Bueno, pues es un concepto en el que no estoy de acurdo. Yo no creo que tenga
peligro, pero bueno, eso son opiniones de cada uno que son debatibles obviamente, y no es
este el momento. No es este el momento igual que… yo creo que aquí, en esta moción, lo
que no se está debatiendo es si es o no lo mismo el valencià y el catalán, aunque el título de
la moción es esa, lo que subyace no es eso y ustedes lo saben. Porque además, si es o no
lo mismo, si el valenciano y el catalán coinciden en un 70, en un 90 o en un 100% es algo
que  tienen  que  decidir  y  que  están  decidiendo  desde  hace  muchísimo  tiempo  los
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lingüistas.Entonces, hay que dejar a los lingüistas que lo debatan, si no tenemos ningún
problema con ello. El problema es que esta moción no va de eso, sino que subyacen otro
tipo de cosas que me parecen muy serias, y por eso nuestro no es un no rotundo.

A la señora Obiol, le tengo que decir que ha hablado de banalizar cuando se ha referido a
Ciudadanos. Bueno, banalizar es una palabra enorme, es una palabra muy grande que no
reconozco en las políticas de Ciudadanos y, por lo tanto, no voy a darme por aludida.

Y para finalizar, el señor Llopis decía… ha hablado de lo «del meu país és on quan dic bon
dia, em responen bon dia». Yo también lo creo, pero le añadiría «on em responen bon dia,
buenos días, incluso good morning o bonjour, eixe és el meu país», porque, porque… y para
finalizar y para un poco distender el debate, les voy a recordar o a dedicar una canción, una
poesía del gran Luis Eduardo Aute, Rosas en el mar, cuando dice:

«La libertad, la libertad
Derecho de la humanidad.
Es más fácil encontrar
Rosas en el mar»

Sr. Cantó: Gràcies. Del perill d’un ministre comunista, parlarem quan toque, que després si
el turisme... però això serà un altre debat.

Anàvem a  votar  que  no,  evidentment;  però  quan  ha  començat  el  senyor  Llopis  parlant
identificant llengua i país, doncs votem que no dues voltes. Tan sols votarem una, però...
perquè nosaltres, evidentment, som espanyols, tenim dues llengües i estem orgullosos de
tindre dues llengües. Gràcies.

Sr. Llopis: Jo també ho sóc, eh!, espanyol. No més ni menys que vosté, però també ho sóc,
d’espanyol.  I  crec en el meu país i  també crec en la meua llengua. En la meua llengua
materna, que també deu ser la de vosté, que és el valencià, que és el català. És la mateixa
llengua. 

Perquè, com bé acaba de dir ara la senyora García, a més a més, això ho han de dir filòlegs,
i els filòlegs ho diuen ben clarament, que és la mateixa llengua i, per tant, el debat és estèril.

El que em sorprén encara molt més és que hàgem de defendre quan parlem del valencià,
parlem valencià que queda molt bé, quan volem atacar el català, parlem en castellà, no. És
a dir,  una defensa del  valencià en castellà,  és molt  difícil.  Igual  que també m’agradaria
formular una pregunta a tots, és a dir, on podem matricular-nos en filologia valenciana? On?
Filologia és catalana. Vol dir-se que tan sols hi ha una llengua, i no li peguem més voltes.
Simplement volia dir això.

Sra. Guillem: Bé, molt ràpidament, perquè com que abans sembla ser que no hem entés bé
el que havia llegit, ho tornaré a dir.

La defensa de les llengües i les cultures no és política; però la seua destrucció, sí.  Les
cultures i les llengües es destrueixen per raons polítiques. Ací estem defensant-la per anar
en contra de la seua destrucció. 

I tal com vosté deia, que el problema ha sorgit  quan hem arribat nosaltres. Clar que sí,
perquè és que abans, el que estava intentant-se, perquè som els únics que el defensem,
sap. I perquè abans ni si... estava intentant eliminar-se la nostra llengua.

Senyora García, que vosté trobe o no trobe que una cosa està en perill... ni vosté ni jo ni
ningú dels que estem ací. Açò és una cosa que diuen els experts. Vosté pot pensar el que li
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done la gana, però resulta que els experts i no... i no els nostres, els experts europeus, tal
com ja li vam dir al seu dia, si que consideren que això està en perill. A més en un perill molt
greu. I jo m’alegre moltíssim que vosté se senta com a casa allà on diuen  good morning,
bonjour, guten morgen  també, per exemple. Però jo tinc el meu dubte que vosté realment
puga triar  parlar  eixes llengües en tots els casos i  que puga realment sentir-se a casa.
Perquè, per a sentir-se a casa, un ha de poder comunicar-se fluidament.

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

27. 15026/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREC  MESA DEL CENTRE

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

«Al 2017 es va conformar la Mesa del Centre per tal de tractar tots els temes referents a la
rehabilitació i revitalització del centre. Tots els partits polítics, entitats, associacions... vàrem
signar  el  document  que ens aprofitaria  de guia  a  l’hora  de  revitalitzar  el  nostre  centre.
Aquest document recollia les accions que s’havien de fer durant els següents 4 anys a la
seva signatura. 

Després de més d’un any sense convocar la Mesa del Centre i vàries peticions per parts de
grups polítics, al mes de juny es va convocar però, allà només es va tractar el tema de la
conversió dels carrers per als vianants. Vàrem intentar demanar una calendarització de les
actuacions pendents però, se’ns va contestar que no era el moment ni el lloc on demanar-
ho, és per aquesta raó que fem el següent prec:

PREC

Que la regidora de comerç convoque una Mesa del Centre per al proper mes, per tal de
poder posar una calendarització a les actuacions pendents dins del projecte de revitalització
del Centre, que tots els partits polítics vàrem signar i ens vàrem comprometre a seguir.»

Sra. Moltó: Eh, senyor Ivorra, eh, ara entenc que es faça este prec, perquè realment no és
això el que va passar en eixa Mesa del Centre, i li dic. Ens vam donar cita, sí, per parlar de
les reunions que havíem mantingut amb diferents col·lectius sobre el tema de la conversió
en zona de vianants, per compartir dubtes i resoldre’ls. Vam passar també una ordenança,
també per a la seua valoració i proposta. Però, quina va ser la seua proposta? Bé, en este
cas no era seua, era de la senyora Guillem que era la que es trobava present allí. Doncs va
ser criticar, que és que el que feia falta era portar més veïns al centre; però, això sí, això sí,
sense cap proposta. Aleshores, el que se li va dir a la senyora Guillem és que no era el
moment d’entrar en un debat polític estèril, sense cap proposta, sinó resoldre els dubtes que
en aquell moment estaven plantejant-se. I jo crec que els presents que estàvem allí reunits a
les tres de la vesprada ho vam agrair.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV:
13067227027222215352 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web http://www.alcoi.org

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Per altra banda, vosté també diu que la mesa també porta més d’un any sense reunir-se.
Tampoc no és veritat. Vosté sap que el pressupost va entrar en vigor durant la pandèmia,
durant la pandèmia, que no podíem reunir-nos ni nosaltres ni ningú. Vam contactar amb tots
els grups i col·lectius que formen part de la Mesa del Centre per a decidir la destinació del
pressupost que tenim enguany. I, a banda, a mesura que han alçat eixos impediments de
mobilitat que teníem i s’han alçat les diferents fases, hem anat mantenint reunions amb els
diferents col·lectius també per eixe pas que hem de pegar endavant de cara a la conversió
en zona de vianants.

Però, el més curiós és que ara vosté el que està demanant és una calendarització de tot el
pla,  de tot  el  pla que tenim de la  Mesa.  Eixe  pla en què anem decidint  les  actuacions
anualment. Si està molt fàcil, si la calendarització és anual, perquè anualment anem decidint
quines actuacions anem a desenvolupar.

I la ferramenta per a poder desenvolupar eixes accions, és el pressupost. Un pressupost al
qual jo li recorde que vosté, enguany, per exemple, no ha donat suport.

Aleshores, difícilment podria calendaritzar tot un seguit d’accions que fins i tot els redactors
del  mateix  pla  diuen  que  és  difícil  donar  una  calendarització.  Per  això  classifiquen  les
diferents estratègies entre una estratègia que puga ser de prioritat molt alta, alta o mitjana.

I el que fem és això. Ja està calendaritzada, la calendarització és anual. De tota manera,
com se li va dir ja a la senyora Guillem, si vosté té alguna proposta de cara al pressupost de
l’any que ve, ens la fa arribar, la compartirem amb els diferents grups i entitats que formen
part de la Mesa del Centre; i, a partir d’ací, i si ells ho consideren també oportú, ho podrem
tindre de cara a l’any que ve.

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde.

Jo crec que entenem de diferents formes el que és una mesa i el que vostés entenen com a
mesa. El que vostés entenen com a mesa és simplement portar una decisió feta, presa
prèviament, i a partir d’ací tots hem d’assentar i afirmar el que vostés diuen.

Mire, vosté parla que no era el moment. Pensem que és el moment. Eixa mesa és per a
parlar, no només per a presentar qüestions.

Parla que no ens podíem reunir en l’època del confinament. De reunions virtuals n’hem fet
moltes, n’hem fet de diferents formes i amb altres entitats... amb altres entitats que també
les podríem haver fet, però no han volgut. Simplement és la seua postura.

Els pressupostos i la planificació és anual. Disculpe, el projecte parla que s’ha de fer durant
quatre anys... cinc anys com a màxim, i la realitat és que no està fent-se. I el que estem
plantejant és eixa calendarització, eixa planificació que marcava el projecte. El que estem
plantejant és què anem a fer, com anem a portar-ho i què anem a plantejar.

Falta de suport en el pressupost. No apareixia res en el pressupost del projecte. La realitat
és que està paralitzat este projecte i pensem que és important treballar pel tema del Centre,
com tots els partits polítics estàvem decidint.

I d’estratègies n’hi ha d’altes, baixes i mitjanes, per descomptat; però és que ni les altes les
hem acabades, ni les mitjanes les hem acabades, ni les baixes, tampoc.

Sra. Moltó: Crec que hauria de llegir-se bé l’estratègia, perquè la mateixa estratègia... els
redactors  de  l’estratègia  diuen  que  no  s’atrevixen  a  donar  un  calendari  exacte  de  les
actuacions per la incertesa de la quantitat  de temps que poden tardar a dur-se a terme
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determinades actuacions. Per això..., i també recomana que les actuacions que es facen es
prenguen de manera consensuada amb altres grups, que és el que fem de forma anual.

Vosté diu que es podien fer reunions virtuals; les telefòniques no hi compten? O les reunions
que hem anat fent ací amb grups reduïts de fins a 10 persones, tampoc no hi compten? No
són reunions, evidentment. 

Però, mire, és que no m’estranya. Fa uns dies jo llegia una notícia seua en què deia que és
que el paper que havia tingut la Mesa del Centre era fer una campanya de dubtosa eficàcia.
Eixe era el paper que havia tingut la Mesa del Centre. Bé, jo crec que vosté ací està obviant
que hàgem redactat un projecte de dinamització socioeconòmica del Centre; que hàgem
creat una oficina del Centre; que estiguem treballant en ajudes als comerços; que estiguem,
ja no tan sols des de la Mesa del Centre prenent determinades decisions en qüestions de
seguretat en la instal·lació de les càmeres, la Red Alerta..., no, el que s’ha fet des d’altres
regidories. Perquè estem parlant del CADA, que ho recorde, l’Oficina de la Policia Nacional,
el Jutjat, estem parlant del carrer Sant Jaume, estem parlant dels aparcaments intel·ligents,
també estem parlant de pàrquings i de solars que s’han recuperat, com el de Barbacana o el
de la Verge del Pilar, estem parlant de moltes actuacions  ―Sr. Alcalde: Sra. Moltó, no li
dóna temps a recordar  tot  el  que ha fet  pel  Centre d’Alcoi;  aleshores,  faça el  favor  de
resumir―. O sé,  simplement  vull  dir  que no hi  ha cap problema,  anem a decidir-ho de
manera conjunta i, si vostés volen sumar-se, van a trobar-me. Ara, si vostés el que volen és
un debat polític estèril, ací no van a trobar-me.

28. 15026/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREC  APP GESTIONS MUNICIPALS

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

«La sol·licitud de cita prèvia via telefònica per als tràmits presencials, requereix  diverses
telefonades per aconseguir comunicació.  

A la passada legislatura ja demanàrem i ens acceptaren la implantació de nous serveis APP
com el  control  de  places  d’estacionament  en  temps  real  per  a  persones  amb mobilitat
reduïda.  Encara  estem esperant  que aquesta  proposta  aprovada  al  plenari  es  pose  en
marxa.

Però també mirant cap al futur més proper, la conversió del centre en zona de vianants, pot
crear problemes que amb l’APP podem solucionar de forma àgil i ràpida. Veïns i comerciants
podrien  donar  accés  a  certs  vehicles  o  serveis  contemplats  en  la  nova  ordenança  de
conversió  en  zona  de  vianants  del  centre,  simplement  creant  una  zona  per  a  veïns  i
comerciants per poder introduir la matrícula a l’aplicació i al moment estaria validada.  

Una Smart city com és Alcoi ha de facilitar la vida i els tràmits als ciutadans,  i un dispositiu
com el telèfon mòbil, que és emprat per la gran majoria dels ciutadans és un bon instrument
per a implementar la comunicació i els serveis ciutadans per a realitzar tràmits; rebre alertes,
talls de carrers, de llum, aigua, poder trobar places lliures d’estacionament per a persones
de mobilitat reduïda, sol·licitar  parades a demanda d’autobusos de forma personalitzada.

Aquesta  App  pot  redirigir  a  webs municipals,  o  directament  emprar  el  telèfon per  a  fer
telefonades a serveis municipals,  integrant  així  tots els  serveis,  i  informació que des de
l’Ajuntament d’Alcoi es necessite enviar als veïns.
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Aleshores formulem el següent prec

PREC

Demanem al  govern,   la  creació  d’una APP que integre  tots  els  serveis  municipals  per
realitzar tràmits i rebre la informació.»

Sra. Sanjuán: Gràcies, senyor Alcalde, bon dia a tots.

Anem a acceptar el prec per diverses raons.

En primer lloc, i principalment, perquè coincidim en el fons, que és, al meu entendre, millorar
i facilitar la vida de la ciutadania. 

I, en segon lloc, perquè aquest prec ens reforça el que ja estem fent. Aquest Govern està
portant endavant moltes accions i projectes encapçalats personalment pel senyor alcalde,
Toni Francés, perquè Alcoi siga l’Smart City que tots desitgem.

Ens alegra molt que Compromís se sume al nostre projecte. 

Sr. Ivorra: Gràcies, senyor alcalde. 

Nosaltres  sempre  ens  sumem al  que  pensem que  és  beneficiós  per  a  la  ciutadania,  i,
aleshores, si realment pensen i està aprovada eixa moció..., eixe prec que ens van aprovar
per a una qüestió com era l’estacionament per a persones amb problemes de mobilitat,
podríem haver-la implementat ja. Jo sé que el senyor alcalde és el que està portant el tema,
podria fer un esforç i començar a integrar estes qüestions, que ja porten més d’un any o
pràcticament crec que porten tres anys des que ho van plantejar. I tots els problemes que
hem tingut ara amb la ciutadania, que està tenint els problemes d’accedir a l’edifici a fer tots
els tràmits, eixa planificació com Smart City podríem tindre-la ja més present, i integrar-la tan
ràpidament com siga possible.

Els agraïm que accepte la proposta... que accepten el prec; però els demanem una miqueta
més de celeritat a l’hora de prendre les decisions i posar en marxa estes APP. Gràcies.

Sra. Sanjuán: Sí, bé, com ja he dit, acceptem el prec sempre pensant en sumar i millorar;
però voldria  fer  un aclariment  perquè algú s’ha perdut  alguna cosa,  i  per  no confondre
tampoc a ningú que puga estar escoltant-nos, i és que l’APP a la qual fa menció en el seu
prec per al control de places d’estacionament en temps real per a persones amb mobilitat
reduïda de la legislatura passada, no l’espere perquè es va fer en la legislatura passada. És
diu Alcoi Smart Pàrquing i està en funcionament des de la legislatura passada. Jo la tinc i va
estupendament. Quan la gaste vosté ja veurà com dirà «Xe!, no haver-ho sabut abans».
Mire-la, ací està.

29. 15026/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREC NETEJA I JARDINERIA CARRERS

Llig el prec el Sr. Ivorra, portaveu del Grup Municipal Compromís.
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«Hi han diferents carrers de la ciutat on la mala herba, o la falta de manteniment de la
jardineria està invadint les zones públiques, una d’aquestes és el carrer Tossal on la mala
herba dificulta l’ús dels vianants de les escales o voreres.

En igual situació trobem la baixada al riu per darrere de l’Estambrera

Aleshores formulem el següent prec

PREC

Demanem al govern,  la neteja d’aquestes zones ja que és una... actualment la gent passa
prou pel riu i és interessant de fer.»

Sr. Silvestre: Bé, bon dia de nou.

Prenem nota, i actuarem en aquestes. Encara que ja sabeu que fins ara hem donat prioritat
a aquelles zones i espais periurbans i limítrofs a la ciutat que podíem tenir amb més perill en
el tema de prevenció d’incendis.

Sr.  Ivorra:  Moltes  gràcies,  ho  agraïm,  som  conscients  que  hi  havia  qüestions  de  més
perillositat; però entenem que la ciutadania també pot accedir i és una qüestió important per
al manteniment de la ciutat.

I respecte del que em comentava la senyora regidora, és cert, sabem que existix, però no és
el que es va aprovar,  és una part  del que es va aprovar.  Aleshores,  simplement el  que
estàvem reclamant és que es fera tot el que vam acordar. Si li fa gràcia, m’és igual, no hi ha
cap problema.

Sr.  Silvestre: Bé,  nosaltres  continuarem  treballant  i  vos  demanem  que  continueu
traslladant-nos a tots els grups polítics aquelles zones que, potser, se’ns escapen o tinguen
un perill especial en un moment donat. Gràcies.

30. 15026/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREC REPARACIÓ TAPES REGISTRES CLAVEGUERAM I TELEFONIA CARRER CASA
BLANCA

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

«Els  veïns  del  carrer  Casa  Blanca  s’han  queixat  en  diferents  ocasions  del  soroll  que
produeixen les tapes dels registres de telefonia o clavegueram al passar els vehicles.

Recordem que és un carrer estret amb un tràfic considerable, on qualsevol soroll ressona
més.

A més ara els caps de setmana està redirigint-se el tràfic per aquest carrer, augmentant el
flux de vehicles pel carrer, i per tant el soroll està impossibilitat el descans correcte de les
veïnes, especialment al tram entre el carreró Claudio Coello i el carrer la Cordeta.

Aleshores formulem el següent prec
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PREC

Demanem al govern,  realitze les accions o  les reparacions pertinents per evitar aquests
sorolls tan molestos tant aviat com siga possible.» 

Sr. Jordi Martínez: Acceptem el prec.

Sr. Ivorra: Moltes gràcies.

31. 15020/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
MOCIÓN PARA EL IMPULSO Y MEJORA DE LA GESTIÓN DEL IVAM CADA ALCOY

La moción inicialmente presentada, se transforma en Declaración Institucional.

Sr. Rosa García: Muchas gracias. Pues bueno, agradecer el apoyo de toda la Corporación
para que esta moción se haya convertido en Declaración Institucional con una enmienda del
Partido Socialista que se recoge.

«La apertura en Noviembre de 2018 del  IVAM CADA ALCOY,  ha supuesto que nuestra
ciudad esté dotada con un museo de arte contemporáneo de primer nivel, donde se puede
disfrutar  de  una  programación  expositiva  de  interés  cultural  extraordinario,  al  compartir
espacio la Fundación Caja Mediterráneo, el Institut Valencià d’Art Modern y el Ayuntamiento
de Alcoy. 

Desde CS consideramos que el  IVAM CADA ALCOY debe aspirar a consolidarse como
una  institución  del  pueblo  más  allá  de  su  potencial  cómo  elemento  de  dinamización
económica.

Por  ello  es  importante  –una  vez  transcurrido  un  año  y  medio  desde  su  inauguración–
analizar en qué aspectos puede verse mejorado su funcionamiento y plantear una serie de
objetivos que  ayuden a situar al museo y a la ciudad en el lugar que se merecen.

Consideramos que la actividad museística se vería potenciada si  existiera un PLAN DE
ACTUACIÓN CONJUNTA entre las tres instituciones –Fundación Caja Mediterráneo, Institut
Valencià d’Art Modern y Ayuntamiento de Alcoy– que comparten el edificio, con el fin de que
existiese  una programación  coordinada  donde  se  diseñen  de  forma  conjunta
actividades, visitas guiadas, conferencias, talleres... 

De igual forma, hemos detectado un déficit en cuanto a la divulgación de la actividad
cultural que se desarrolla en el  IVAM CADA ALCOY.  Por eso,  pensamos que esta no
es demasiado activa y que no acaba de llegar al público, por lo que sería necesario
diseñar  una  estrategia  de  marketing,  efectiva  e  innovadora,  a  través  de  la  cual  se
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difundan los contenidos del  museo de forma atractiva tanto a los alcoyanos como a
potenciales visitantes de fuera de la ciudad. 

Otro punto necesario para  lograr que el museo acabe siendo una institución referente, es la
atracción de público infantil y juvenil, mediante la organización de visitas-talleres guiadas y
dirigidas a colegios, institutos,  universidades…

Igualmente  es  obligatorio  avanzar  hacia  un  museo  más  ACCESIBLE,  siendo
necesarias actuaciones  como  la  eliminación  de  barreras  arquitectónicas,  tanto  en  su
acceso  como  en  los  espacios  públicos  e  internos  del  Museo,  así  como  de  barreras
museográficas consiguiendo unos espacios cómodos y adaptados que permitan el disfrute
del museo a niños,  personas mayores y discapacitados. 

Por  último,  otro  reto  que  con carácter  prioritario  debe  asumir  un  museo  pionero,  es  la
INCLUSIVIDAD, tanto  a nivel  sensorial  como intelectual,  mediante la implementación de
recursos  adaptados  para  personas  con  discapacidad  auditiva y  visual,  como  bucles
magnéticos  fijos,  lazos  portátiles  de  inducción  magnética,  guías  virtuales  multimedia,
recursos táctiles, signoguías, audioguías con audiodescripción, etc.

Por ello, la Corporación Municipal de Alcoy, eleva al Pleno para su debate y aprobación el
siguiente:

ACUERDO

Que el  Gobierno Municipal  del  Ayuntamiento  de  Alcoy  inste  a  la  Fundación Caja
Mediterráneo y a  l’Institut Valencià d’Art Modern, a crear un PLAN DE ACTUACIÓN
CONJUNTA  SOBRE  LA  GESTIÓN  DEL  IVAM  CADA  ALCOY,  que  contemple  los
siguientes aspectos básicos:
                                                        

1. Potenciar que entre las tres instituciones (Fundación Caja Mediterráneo, Institut Valencià
d’Art  Modern y Ayuntamiento de Alcoy)  y  en cuanto  a la  programación de  actividades,
visitas,  conferencias,  talleres...  se  elabore  una  estrategia  de  comunicación  o
divulgación conjunta, donde los contenidos estén conectados y actualizados, así como la
elaboración de una estrategia de marketing efectiva para la atracción de visitantes al museo.

2.  Impulsar  actividades  destinadas  al  público  infantil,  juvenil,  universitario,  etc.
promocionando visitas guiadas a colegios, institutos y universidades locales y de toda la
comunidad valenciana.

3.  Mejorar progresivamente la accesibilidad al museo a personas con discapacidad física.

4.  Dotar  al  museo de recursos avanzados para  personas  con discapacidad sensorial  e
intelectual.»

Sr. Alcalde: S’aprova amb el suport de tots els grups polítics?
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32. 15023/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
RUEGO CARRETERA VIVIENDAS SALT

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

«Desde el Grupo Municipal Ciudadanos hemos podido constatar que –pese a ser una zona
restringida  a  la  circulación  en  sus  tres  puntos  de  acceso,  exceptuando  residentes  y
ciclistas– en  el  tramo  de  la  carretera  antigua  de  Barchell,  que  atraviesa  el  núcleo  de
viviendas del  Salt, donde la velocidad está limitada a 20 Km/hora, vehículos ajenos a los
vecinos acceden al tramo a altas velocidades, poniendo en riesgo a residentes, ciclistas y
excursionistas.

En consecuencia formulamos al gobierno municipal el siguiente RUEGO:

Que  se  estudien  medidas,  como  la  posible  colocación  de  badenes  o  elementos  en  el
pavimento, para impedir la circulación a mayor velocidad que la permitida.»

Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies.

Vam estar consultant en l’inventari municipal si la carretera era propietat de l’Ajuntament.
Ens va  dir  el  dijous,  crec  que va ser  ahir,  el  tècnic  municipal  que  no consta  com una
carretera municipal. De tota manera, el que farem serà traslladar esta queixa. En teoria deu
ser una carretera de la Generalitat Valenciana, una CV, i traslladarem a l’administració que
corresponga el prec per a vore si s’hi pot intervindre.

Sra. Rosa García: Pues la verdad es que lo agradecemos porque es un peligro y, aunque
no sea competencia nuestra, que se traslade pues... lo agradecemos. Gracias.

33. 15032/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
PREGUNTA RUEGO ILUMINACIÓN ROTONDA SUR

Lee las preguntas el Sr. Marcos Martínez, concejal del Grupo Municipal Ciudadanos.

«En el pleno del 04/10/19 el gobierno municipal nos aceptaba un ruego en el que se pedía
una mejor iluminación de la rotonda del acceso sur de nuestra ciudad conocida como “Del
Molinar”. 

Nos explicaba el señor Martínez que se estaban estudiando dos posibles conexiones a la
red eléctrica y que en el  plazo de dos meses,  se dispondría de dicha iluminación.  Han
transcurrido 9 meses, y por lo tanto preguntamos:

¿En qué estado se encuentra la instalación de las luces?, y, ¿si está prevista su instalación
en breve?»
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Sr. Jordi Martínez: Moltes gràcies.

Bé, m’imagine que deuen haver vist que al llarg d’esta última setmana, i la setmana passada
crec que va ser ja, s’ha instal·lat una nova il·luminació en la rotonda que està alimentada per
unes plaques solars. Anem a vore si amb esta llum és suficient per a donar-li llum al que era
tot l’espai de l’accés sud de la ciutat. I si poguérem amb esta llum..., veiem que dóna llum
suficient,  ho mantindríem i,  si  no, tornaríem a parlar amb la companyia elèctrica que és
propietària d’eixes línies, perquè no era una operació fàcil. Vull dir, hem intentat vore si amb
esta instal·lació solar és suficient. De moment no està malament i considerem que potser és
suficient; però si vérem que necessitem més potència, ja tornaríem a reprendre el que és la
connexió a la xarxa elèctrica.

Sr.  Marcos  Martínez:  Muchas  gracias.  Consideramos  que  el  ruego  en  este  caso  no
procede.

34. 15045/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
RUEGO PARQUES NATURALES

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

«En estos días, hemos conocido que Alcoy reforzará la prevención de incendios forestales
este verano con la creación de una brigada forestal, compuesta por ocho personas, gracias
a una subvención concedida por Labora. La brigada se encargará de realizar tareas de
desbroce  y  limpieza  de  vegetación  en  parajes  naturales  así  como  en  periferias  de
urbanizaciones.

Desde el Grupo Ciudadanos consideramos que cualquier acción encaminada a reforzar la
prevención de incendios es importante y necesaria, por lo cual –desde este ayuntamiento–
creo que nos debemos felicitar por la noticia. De todas formas, creemos que nos quedamos
cortos  ―siempre  se  queda  uno  corto  en  estos  temas―,  ya  que  nuestros  parques
nacionales, a raíz de las fuertes inclemencias meteorológicas vividas el pasado invierno,
albergan ramas y árboles caídos,  no solo maleza, que es a lo que pueden acceder las
brigadas. A esto sumamos que las competencias son de la Generalitat ―siempre chocamos
con ese mismo problema―, por lo cual hacemos el siguiente

RUEGO

Que  el  ayuntamiento  de  Alcoy,  inste  a  la  Consellería  de  Agricultura,  Desarrollo  rural,
Emergencia climática y Transición ecológica a que intervenga en los parques naturales de
Mariola y la Font Roja, con el fin de que se realicen los trabajos de limpieza de ramas y
árboles  caídos,  que  pueden  suponer  un  verdadero  polvorín  en  estos  meses  de  tiempo
seco.»

Sr. Silvestre: Bé, bon dia de nou a tots.

Sí que acceptem el prec, com no podia ser d’una altra forma. I també els hem de dir que ja a
principis de maig vam parlar amb la direcció dels parcs naturals, tant de Font Roja com de
Mariola, per a transmetre’ls un poc la nostra preocupació i vore quins recursos hi havia per
allí. I sí que és veritat que em van dir que hi havia una brigada per part de Diputació que
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estava treballant a la Carraquesta i altres zones. Però també ens varen dir que el que estan
fent, les mateixes brigades dels mateixos parcs, és treballar en la retirada en la mesura del
possible  d’aquests  materials  i  deixen  de  banda  altres  feines  que  ells  estan  fent,  que
consideren un poc menys prioritaris pel tema d’esta prevenció d’incendis.

Sra. Rosa García: Pues dar las gracias al regidor. Y bueno, recordar que son lugares de
bastante  difícil  acceso,  porque  suelen  estar  en  las  zonas  altas,  y  que  por  eso  toda
precaución es poca. Agradecemos que se vaya a trasladar, y vamos a esperar que hagan
caso.

Sr. Silvestre: Sí, traslladarem aquesta petició a la Conselleria, tot i que també jo voldria, i jo
crec que en som conscients perquè en algunes ocasions ho hem parlat i ho hem discutit,
que tenim un terme, per sort amb un 70% de vegetació, i que això té les seues dificultats per
a mantindre,  però malgrat  tot,  doncs,  entre tots  jo  crec que intentarem tindre-ho en les
millors condicions. Gràcies.

DESPATXOS EXTRAORDINARIS
A continuación y a propuesta verbal del Sr. Presidente, por unanimidad y por tanto con el
quórum  de  la  mayoría  legal  prevista  en  los  artículos  51  del  Texto  Refundido  de  las
disposiciones vigentes en materia de régimen local, de 18 de abril de 1986 y el 82.3 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
de 28 de noviembre de 1986, la Junta de Gobierno Local acuerda incluir en el orden del día
los siguientes puntos por razón de urgencia:

35. 15465/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE APERTURA CENTROS DE SALUD DEL ÁREA
DE SALUD DE ALCOY (COMARCAS DE L’ALCOIÀ Y EL COMTAT) POR LAS TARDES
DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO

Sr. Ruiz: Sí, bé, com hem comentat també abans del plenari, poder plantejar, si hi ha un
acord unànime, que siga una Declaració Institucional de l’Ajuntament d’Alcoi i que no es
produïsca debat perquè tot el món està d’acord amb aquesta proposta d’acord. 

Sí que vull demanar disculpes per la pressa, pel poc temps, però la consellera va anunciar la
planificació el divendres, el Grup Popular a les Corts Valencianes ho va estudiar dilluns-
dimarts, i ho vam presentar el dimecres de vesprada. Per això, vull demanar disculpes i, si
els sembla bé, podem passar a la lectura.

La moción presentada, se transforma en Declaración Institucional.

«La Conselleria de Sanitat ha decidit en la seua planificació d'obertura per als mesos d'estiu
mantindre tancats per les vesprades tots els centres de salut del Departament de Salut 15,
corresponent a les comarques de L'Alcoià i El Comtat. Dels 77 centres de salut que, segons
el pla, obriran a la vesprada en tota la Comunitat Valenciana cap d’ells correspon a la nostra
comarca.
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El pla aprovat per la conselleria representa una clara discriminació a les 140.000 persones
dels  31 municipis  del  departament,  que van a vore retallats els  seus drets a rebre una
atenció sanitària en condicions davant d'altres departaments que sí van a disposar de servei
per les vesprades.  És el  cas del  departament d'Elda,  significatiu,  on 9 centres de salut
oferiran servei vespertí. 

A banda de reduir  el  servei  sanitari,  el  tancament  decretat  per  a tots  els  centres de la
comarca augmenta el risc de col·lapse del servei d'Urgències de l'hospital Verge dels Lliris,
que  des  de  fa  dos  anys  pateix  durant  l'estiu  un  increment  del  temps  d'espera  per  als
pacients a conseqüència de la falta de substitucions, que disminuïx la plantilla del servei.

Lluny d'oferir una alternativa per a evitar la repetició d'aquesta problemàtica de saturació, tal
com va reclamar l'Ajuntament d'Alcoi en declaració institucional aprovada el 18 de juliol de
2019, la Conselleria de Sanitat adopta unes decisions que semblen contràries a solucionar
aquesta  situació,  concentrant  l'atenció  en  els  serveis  d'Urgències  i  reduint  l'accés  dels
ciutadans al sistema sanitari.

La  conselleria  ha  d'explicar  quines  són  les  raons  no  arbitràries  per  les  quals  en  el
departament d'Alcoi no obrirà per les vesprades ni un sol centre de salut durant els mesos
d'estiu mentre sí que ho fan els centres d'altres departaments de similars característiques. 

Aquesta situació, a banda, es produeix en plena pandèmia de coronavirus i en un moment
de  temor  davant  possibles  rebrots  de  la  malaltia.  A banda  de  que  el  servei  d'Atenció
Primària és  clau en el  control  del  coronavirus durant  les  fases de desescalada,  la  crisi
sanitària i la seua derivada econòmica fan preveure que el nombre de desplaçaments de
població per vacances serà menor enguany que en anys anteriors. 

Per tot el que hem manifestat es planteja com a Declaració Institucional, la següent proposta
d’acord

PRIMER.- Instar al Consell de la Generalitat Valenciana que:
1.- Modifique l'actual pla d'obertura aprovat per la Conselleria de Sanitat i procedisca a la
inclusió del Departament de Salut de L'Alcoià i El Comtat entre les àrees que disposaran de
centres de salut amb obertura per les vesprades.
2.- Procedisca al reforç de les plantilles i recursos necessaris per tal d’assegurar la prestació
d'aquesta assistència de forma segura.

SEGON.-  Notificar  el  present  acord,  la  present  declaració  institucional  de  l’Ajuntament
d’Alcoi a la Presidència de la Generalitat Valenciana, als Grups polítics amb representació
en Les Corts Valencianes i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.» 

Sr. Alcalde: Gràcies. Es manté el suport unànime de tots els grups polítics i, per tant, ara sí 
que passem a precs i preguntes.

PRECS I PREGUNTES:
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36.-  GRUP  MUNICIPAL  GUANYAR  ALCOI  -  SRA.  OBIOL:  PREGUNTAR  AL  SR.
MARTÍNEZ  DE TOTES LES VEGADES QUE HEM DIT NO A PROPOSTES.

Sra.  Obiol:  Bé,  gràcies.  Nosaltres  només  li  volíem  preguntar  al  senyor  Martínez  pel
compromís  o,  bé,  més  aviat  semblava  una  amenaça  en  l’anterior  plenari,  de  totes  les
vegades que hem dit «no» a propostes. No sé si ho ha pogut recopilar. Gràcies.

Sr. Jordi Martínez: Sí, he pogut recopilar les de l’últim any i, com deia, vostés són el grup
que més s’oposa a les qüestions de govern... de gestió. Li les passaré.

Sra. Obiol: Nosaltres sí que hem fet la feina, tot i que a mitges, perquè ja sabeu que amb la
rifa no ens ha tocat un assessor. I sí que, mira, hem comptat quants acords de plenari en
l’últim any i mig ha incomplit el Govern només amb nosaltres. Són 10 amb aquest... bé, amb
aquest «no» perquè m’ho enviarà, de segur, ara mateix. En serien 11. Gràcies.

Sr. Jordi Martínez: Vosté, com li vaig dir, està parlant de mocions o d’un altre tipus d’acord.
Jo estic parlant-li de la gestió municipal que portem tots els mesos a este plenari.

Sra. Obiol: Però ho ha..., sí que ho ha dit.

Sr. Jordi Martínez: Ara em toca a mi, ara em toca a mi.

Sr. Alcalde: No hi ha debat. Hi ha debats, però ordenats.

Sr. Jordi Martínez: Ara em toca a mi. Aleshores, el que estic dient-li és que vostés són el
grup que més s’oposa o s’absté a la gestió del Govern. I ja està.

Sra. Obiol: Això no ho va dir  l’altra vegada.  Va dir  s’oposa, s’oposa a les propostes de
Govern.  Això  és  cert,  sí.  Per  això  li  preguntava,  per  curiositat.  Nosaltres  no  tenim cap
problema amb els «nos». Diem «no» a les polítiques de dretes, això està clar. Pensem molt
el que diem. Gràcies.

Sr. Jordi Martínez: I això que té a vore amb...

Sra. Obiol: Doncs, com el que ha dit vosté...

Sr. Jordi Martínez: Però que açò no és qüestió d’anar dient-s’ho els uns a altres. Vosté
m’ha preguntat, jo li ho transmetré, però li dic que són el grup que més s’oposa a l’acció de
govern.

Sra. Obiol: D’acord, esperem, com li vaig dir, espere les...

Sr. Alcalde: Sra. Obiol, ja ha tingut prou intervencions, prec següent...

37.-  GRUPO  MUNICIPAL  CIUDADANOS  -  SR.  MARCOS  MARTÍNEZ:  PREGUNTA-
RUEGO POR POSIBILIDAD DE QUE LA EMPRESA RESPONSABLE HABILITE EL PAGO
EN EFECTIVO EN ESTACIONES DE AUTOBUSES.

Sr. Marcos Martínez: Gracias señor alcalde. En principio era una pregunta ruego por el
pago en efectivo en autobuses.
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Con motivo de la pandemia del Covid-19 la Generalitat decretó el pago de los billetes de los
servicios de transporte de personas por carretera y servicios urbanos mediante bonobús o
tarjeta de crédito, aunque en el texto consta «solo se podrá pagar en efectivo en aquellos
casos en los que no sea posible otro medio de pago». 

En  los  servicios  interurbanos,  que  es  el  caso  más  sangrante,  como el  caso  de  Alcoy-
Alicante,  o  viceversa,  existen  máquinas  expendedoras  de  billetes  en  las  estaciones  de
autobuses con posibilidad de pago en efectivo en la máquina, que ha sido deshabilitado y
solo es posible pagar, incluso en la máquina, con la tarjeta de crédito, sin que medie un
tercero para el cobro. 

No entendemos que en el caso de estas máquinas se bloquee el uso de efectivo, ya que
existen  muchas  personas  que  no  disponen  de  tarjeta  y  se  les  impide  el  uso  de  ese
transporte, sobretodo en el caso de gente con pocos recursos o jóvenes.

La pregunta es:

¿Existe  la  posibilidad  de  que  la  empresa  responsable  habilite  dichas  máquinas  en  las
estaciones?

Sr.  Jordi  Martínez:  Bé,  vosté  em  va  comentar  ja...  crec  que  en  una  comissió,  si  no
m’equivoque, va comentar vosté esta qüestió. Jo li ho vaig traslladar directament a Vectalia,
que és la que gestiona la concessió de l’autobús també a Alacant. I ens van comunicar que
des de Conselleria no s’havia canviat eixa normativa que vosté ha llegit. I jo també entenc
que no té massa sentit, en el moment en què hui estem pagant al forn o estem pagant al bar
en metàl·lic, també encara té menys sentit quan està tractant-se de pagar en una màquina,
no?, on no hi ha un contacte... diríem, després amb les persones.
Per tant, el que podem fer nosaltres és traslladar este prec seu directament a la Conselleria.
Imagine  que  serà  la  Conselleria  d’Infraestructures,  perquè  es  donen  les  instruccions
pertinents perquè es puga tornar a poder utilitzar eixe servei.

Sr.  Marcos  Martínez: Vale,  sí,  era...  el  ruego  era  solicitar  que  la  Generalitat  revise  la
normativa para hacer posible el uso efectivo de estas màquinas.

38.- GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS - SR. MARCOS MARTÍNEZ: PREGUNTA PARA
SABER SI  SE HA LLEGADO A UNA SOLUCIÓN PARA EL CIRCUITO CERRADO DE
EXÁMENES PARA MOTOS Y CAMIONES

Sr.  Marcos  Martínez: Y  después,  otra  pregunta  respecto  al  circuito  cerrado  de  las
autoescuelas.  Sabemos  todos  que  debido  a  las  obras  de  ampliación  del  Polideportivo
Francisco  Laporta,  concretamente  con  el  nuevo  campo  de  fútbol,  ha  desaparecido  el
espacio de examen en el espacio cerrado de motos y camiones, con lo que actualmente no
es posible examinarse en Alcoy.

Sabemos  que  el  Gobierno  local  ha  hablado  con  las  autoescuelas,  con  tráfico,  y  está
dedicando tiempo a esta menester, y querríamos conocer si se ha llegado ya a una solución
y, en su caso, en qué consiste o qué solución se plantea. Gracias.

Sr. Jordi Martínez: Bé, doncs m’alegre que em pregunte açò, perquè jo crec que, quan un
pregunta,  es poden aclarir  molts  temes,  i  després ja  fem les valoracions que considere
cadascú;  perquè hi  ha altres grups que primerament valoren,  i  després ni  pregunten en
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quina situació està, i sobretot perquè fan afirmacions que jo crec que no tenen res a vore
amb la realitat.

Jo vaig a contar-los a tots vostés quina situació tenim en el  tema de les autoescoles,  i
després ho valorem.

Quan van començar les obres del camp de futbol del Poliesportiu, aparentment es podia
mantindre tant la pista d’examen de motos com les de camions. Vam assistir a una reunió
amb totes les autoescoles en el lloc, i, aparentment, sí que hi cabia i no s’havia de fer cap
actuació. 

Una  vegada  que  teníem  més  o  menys  clar  que  això  anava  a  ocórrer,  les  mateixes
autoescoles ens van demanar que ho havien de vore, perquè hi havia un xicotet marge de
metratge que havien  de  tindre  per  a  fer  la  pista  de  motos.  Per  tant,  vam esperar.  Les
mateixes autoescoles ens van dir que el mateix espai que abans sí que els aprofitava, ara
no aprofitava el mateix espai que abans sí que aprofitava en el metratge, i nosaltres ens vam
posar a la seua disposició i es van fer, doncs, distintes propostes.

Una era traslladar-ho a l’espai del Recinte Firal,  la primera;  una altra proposta era d’un
particular  d’una autoescola,  que oferia un terreny en el  qual no es pot fer  eixa activitat;
després vam anar a fer..., a vore a la zona del Serpis, a Batoi, de l’empresa Serpis que està
enquitranat. Tampoc no hi havia manera; després vam anar a la zona on està fent-se el
BMX, dalt de la Colònia d’Aviació... al costat de la Colònia d’Aviació, i, a pesar del metratge,
les autoescoles no volien eixe espai, perquè no veien bé que estiguera al costat d’un espai
de BMX; i, definitivament, els vam oferir un terreny que hi ha dalt de les pistes de petanca
del Romeral, que tenia, doncs una quantitat de metres important, s’han depositat allí terres
de distintes obres per fer eixa zona adequada per a això.

Vam anar allí... ―tot açò que estic contant-los en tres minuts ha sigut durant molts mesos i
durant moltes reunions i  durant...  la decisió definitiva de les autoescoles d’acceptar eixe
espai―, i en l’últim cas que estem parlant, que és eixa zona de les pistes de petanca, vam
acudir allí i, quan ja havien dit que sí, a la setmana següent ens van dir que necessitaven, si
això..., la pista anterior, tenia 4.200 m2, ara necessitaven 6.000 m2. 

Nosaltres, al final, davant de tant de canvi i de tant de canvi de les mateixes autoescoles,
vam  decidir  ―jo  li  ho  vaig  traslladar  a  l’alcalde  que  es  posara  en  contacte  amb  la
Sotsdelegació del Govern― dir en la Direcció General de Transit quines eren les necessitats
que es tenen.

Han tardat a contestar, jo diria que un parell de setmanes, i ens han dit que necessiten uns
9.000 m2. És el doble del que tenien allí. Que jo, també..., a voltes passa que no he entés
massa bé les coses, per què abans amb 4.000 s’examinava i ara en necessiten 9.000?

Nosaltres hem fet una proposta, hem contestat a la Direcció General de Trànsit amb una
proposta encaixant en eixe mateix terreny eixos metres d’una manera distinta per estalviar-
se; però al cap i a la fi, això ha de tindre eixe tràmit que ens autoritzen l’espai, i després un
conveni, que haurem de donar per bo tots els que estem ací, per dir-los a les autoescoles
que facen els seus exàmens ací, però ells volen fer també les seues pràctiques. Ho dic no
per res, ho dic perquè estarem cedint un espai de tots a un determinat col·lectiu que té una
activitat econòmica. A partir d’ací, nosaltres ho podrem fer.

I també necessitàvem, sobretot, la petició oficial per part de les autoescoles i això. Tota eixa
documentació ja està, i estem a l’espera que la DGT ens conteste si la nostra proposta és
l’adequada. A partir d’ací, si hi estem tots d’acord, cedirem eixe espai a les autoescoles i allí
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es podran continuar fent els exàmens oberts tant de moto com de camió. Però serà un acord
que haurem de vore.

Ací la qüestió està en el fet que les coses estan ben fetes. Hi ha qui preferix dir que hi ha
falta de previsió, però vostés hauran entés amb tota esta tirallonga que els he contat, que
nosaltres, des del primer moment, estàvem a disposició de les autoescoles, però al final,
quan han canviat tanta volta de criteri, hem pres cartes en l’assumpte i hem decidit vore de
quina manera es pot solucionar de la millor manera possible, i amb tota la garantia jurídica
per a ells.

39.- GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI - SR. IVORRA: DEMANA UNA SOLUCIÓ
PER A UNA FAMÍLIA QUE VIU EN UNA CASA EN RUÏNES.

El Sr. Ivorra entrega als Srs. Portaveus unes còpies d’unes fotografies.

Sr. Ivorra: Les fotos que els acabe de donar és un habitatge del carrer Caramanxel, 40. És
un habitatge on va caure el sostre. Ha caigut una part d’un edifici. I, des d’octubre, està vivint
una dona de 91 anys i la seua filla de 66 anys.

Les  fotos  són  esgarrifadores.  Presenten  un  deteriorament  important  de  la  casa.  S’han
adreçat a l’Ajuntament, s’han adreçat a l’Observatori de l’ habitatge i, a hores d’ara, encara
no han tingut cap resposta ni han tingut cap oferiment de traslladar estes persones. No ens
agradaria pensar que és per l’ètnia o pel problema que tenen. No, no, no vull dir-ho, no...
retire, retire-ho, per favor, ho retire, no, no volia dir això, ho retire perfectament.

El que si que ens agradaria és que es donara una solució, que es donara una solució a esta
problemàtica, a més, perquè és una persona de 91 anys que està vivint allí, no tenen aigua,
no tenen aigua, han d’anar a la font a arreplegar l’aigua, i ens agradaria que eixa solució es
donara a la major brevetat, perquè no torne a passar, que és el que per desgràcia va passar
al centre de la ciutat.

Sra. Baca: Si, bé, doncs per contestar-li al senyor Ivorra. 

Em sembla molt lleig, per la seua part, que davant com veu com actuem, amb la sensibilitat
del nostre Govern, de com estem dia a dia amb les persones que més ho necessiten. Doncs
vaig a explicar-li que a esta persona li fem el seguiment des que vam detectar la situació del
seu habitatge. Vull recordar-li que és un habitatge particular. Esta persona és la propietària,
però, no obstant això, a causa de les condicions i de la situació econòmica d’esta persona,
ja se li ha adjudicat un habitatge públic de l’EVHA, i està pendent de rehabilitació, que jo
crec  que en qüestió  de tres  setmanes com a molt,  ja  podrà  gaudir  d’eixe  habitatge en
condicions, i amb totes les garanties per a dignificar esta família. 

Per tant, doncs deixe de manifestar que aquest Govern s’interessa poc per totes aquelles
persones, fins i  tot sent propietàries particulars, perquè valorem individualment el cas de
cada persona i, bé, res més a dir, que ací estarem.

Sr. Ivorra: Ens alegrem que s’haja pogut resoldre. El problema possiblement haja estat el
temps, la llarga durada de la resolució d’aquest problema, perquè fa més de sis mesos que
es va notificar a l’Ajuntament. Hi ha hagut moltes plogudes durant l’època de la pandèmia. El
problema del confinament, han estat estes persones allí tancades, i generava un greu, greu
problema de seguretat per a la gent que estava allí.
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Ens alegrem moltíssim i ens afirmem, error meu l'expressió que he pogut fer, ho torne a
recalcar. El que m’agradaria és que no ens torne a passar, que tarde més de sis mesos, més
de sis mesos a dotar d’una solució a esta família o a qualsevol família d’esta ciutat, siga
propietària o no siga propietària,  perquè és un greu problema per a la ciutadania d’esta
ciutat. Gràcies.

40.-  GRUPO  MUNICIPAL  DEL  PARTIDO  POPULAR  -  SR.  RUIZ:  FELICITAR  AL
DEPARTAMENT TÈCNIC PEL SEGUIMENT PERFECTE DEL PLENARI A LES XARXES
SOCIALS

Sr. Ruiz: Gràcies, senyor alcalde. Simplement vull felicitar al Departament Tècnic perquè
ens consta, per les xarxes socials, que està seguint-se perfectament el plenari. Era una nova
prova de foc, i ha eixit fantàstic. Moltíssimes gràcies i enhorabona.

41.-  GRUP  MUNICIPAL  SOCIALISTA  -  SR.  JORDI  MARTÍNEZ:  ACLARIMENT
AFIRMACIÓ DE L’AUTOBÚS I DE L’EDUARDO LATORRE.

Sr. Martínez: A vore, jo tinc un aclariment i un agraïment.

L’aclariment, com he vist bolígrafs ràpidament, dir que quan faig l’afirmació de l’autobús i de
l’Eduardo Latorre he vist de seguida al senyor Ruiz agafar un bolígraf per apuntar-se, crec
jo, que havia dit alguna cosa distinta a la que nosaltres opinem. No és res distint, l’Eduardo
Latorre no té dèficit, però, si el tinguera, benvingut siga. És a dir, els serveis públics molts
tenen dèficit. I jo recorde un home a qui li deien Julio Anguita que deia que quan en una
administració pública no tinguem dèficit, preocupem-nos perquè això vol dir que alguna cosa
estem fent malament. Eixe era l’aclariment, no siga cosa que després en xarxes comencen a
dir «aquell va dir...».

42.- GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA - SR. JORDI MARTÍNEZ: DISTINTS AGRAÏMENTS
PER COL·LABORACIONS DURANT LA CAMPANYA DEL COVID.

Sr. Jordi Martínez:  I després, un era l’agraïment. I l’agraïment és, en primer lloc a Raül
Llopis, al regidor Raül Llopis, perquè en tot el tema del Covid ha dissenyat tota la companya
que han vist vostés en xarxes de l’Ajuntament. Era una situació difícil, perquè localitzar un
que poguera fer un d’eixos treballs, d’estes comunicacions era difícil, perquè la situació era
nova per a tots. Vull agrair-li perquè jo crec que ha estat molt «xula», ha sigut una campanya
molt «xula», sobretot també compartint-ho amb el seu treball propi que tenia en les seues
regidories, com ha sigut en Seguretat, i  que eixos dies anàvem tots un poc de cap. Vull
agrair-li que sempre ha estat disposat i ha sigut molt ràpid, i jo crec que ha funcionat molt bé.

Després, vull agrair també a tot el grup, que ha pogut treballar, i no vaig a especificar qui, en
l’atenció al telèfon 900, perquè tenim la mania de treballar i, en una situació excepcional,
doncs ens posem tots a tirar del carro siga com siga.

I també m’agradaria agrair al Partit Popular, doncs la seua nota de premsa, no sé si d’ahir o
de despús-ahir, que ha visibilitzat eixe treball. Gràcies al Partit Popular ja sap la gent d’Alcoi
qui va ser el que va estar darrere del 900, perquè nosaltres no ho havíem intentat publicitar.
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Però bé, si vostés han col·laborat en el fet que el poble d’Alcoi sàpia qui ha estat atenent un
servei, que jo crec que ha sigut molt bo, doncs també vull agrair-los eixe detall.

Sr. Ruiz: Moltíssimes gràcies perquè així també la gent sap quina era la intenció. Si que és
veritat que... bé, doncs, així és la forma en què se les gasta este Govern.

Sr. Alcalde: ...alguna cosa més?

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las 12:45 horas, de
lo cual, como Secretaria, lo confirmo, extiendo esta acta, que firmo yo y el Sr. Presidente, en
prueba de conformidad.
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