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En la Ciudad de Alcoy, siendo las 09:35 horas, del día 31 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 han convocado, a excepción de los señores Jorge Silvestre Jover y
Alberto Belda Ripoll que asisten al pleno telemáticamente por videoconferencia desde su
domicilio, según manifiestan los mismos.
Sr. Alcalde:
Bon dia a totes i tots. Benvinguts a la sessió ordinària del plenari de l’Ajuntament d’Alcoi.
Ens acompanyen els 23 regidors i regidores de l’Ajuntament d’Alcoi, a més de Jordi Silvestre
i Alberto Belda que fan aquest ple extraordinari a través de videoconferència. Vull saludar a
tots aquells que ens segueixen a través del canal de YouTube, en directe. Sense més,
iniciem la sessió.
Abierto el acto se procede al examen de los asuntos contenidos en el orden del día,
adoptándose los acuerdos siguientes:
1. 13746/2020 SECRETARIA GENERAL
PROTOCOL, CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS
Sr. Alcalde: En protocol hem de lamentar la pèrdua de l’empresari alcoià Vicente Juan Rico,
fundador de la companyia de transport Exit i de la secció del transport internacional per
carretera, que ha estat una persona molt implicada en la vida social i econòmica de la nostra
ciutat. Traslladem les nostres condolences a familiars i amics.
També, en l’apartat de disposicions oficials, incorporem a l’acta de la sessió l’informe de les
actuacions acordades fins a la data dins del Reactiva Alcoi, cosa que s’ha acordat a través
de les reunions amb tots els grups polítics de l’Ajuntament d’Alcoi:
«ACORDS MESA REACTIVA ALCOI MAIG-JULIOL
La situació d’excepcionalitat generada a pràcticament tot el món a conseqüència de la
pandèmia provocada per la crisi sanitària derivada de la COVID-19, que a més ha tingut
greus repercussions en l’àmbit social i econòmic, obliga a prendre mesures urgents i en
diferents àmbits per tal de pal·liar els efectes negatius sobre la nostra societat.
Des del primer minut de la declaració de l’estat d’alarma, l’Ajuntament ha estat treballant en
una sèrie de mesures socials i econòmiques per tal d’intentar pal·liar els efectes negatius de
la crisi provocada per la COVID-19. Una sèrie de mesures, treballades per tots els grups
polítics municipals i representants del teixit econòmic, que s’han agrupat sota el nom de
Reactiva Alcoi i que han inclòs des de mesures socials, tributàries i culturals, a altres
destinades als autònoms i micropimes, així com al comerç i l’hostaleria. L’objectiu és que
ningú es quede arrere i que els alcoians i alcoianes puguen recuperar la vida d’abans en les
millors condicions possibles.
En començar el procés de desescalada es van començar a adoptar noves mesures, com la
creació de la Mesa Reactiva Alcoi, en la qual s’aborde la reactivació d’Alcoi en tots els
aspectes que s’hagen vist afectats per la crisi de la COVID-19. Aquesta Mesa està formada
per representants de tots els grups polítics que formen part de la Corporació Municipal,
treballant des de la participació i transparència, i es reuneix una vegada a la setmana,
dimecres a la vesprada.
A més, es pot comptar amb la presència de tècnics, experts i representants dels diferents
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sectors de la ciutat sempre que algun membre de la Mesa els curse la invitació o requerisca
la seua presència. Busca abordar totes les qüestions en les quals es treballe per portar a
terme la revitalització de la ciutat, sent un fòrum on compartir propostes i analitzar l’evolució
de la situació i totes les mesures que des de la competència municipal vagen portant-se a
terme, elevant al ple les propostes elaborades.
La primera sessió va tenir lloc el 13 de maig i les tres primeres es van celebrar de manera
virtual, ja que la situació d’alarma impedia les reunions presencials, mentre que a partir del 3
de juny ja es celebren al saló de plens.
Les primeres mesures acordades van ser realitzar un diagnòstic sobre la incidència de la
Covid-19 en Alcoi, elaborant uns indicadors sobre aquesta incidència. Un document de 95
pàgines, que va actualitzant-se, que analitza la situació actual i basant-se en el Pla
Estratègic 2019-2025 inclou diferents eixos, dins d’Alcoi com a ciutat integradora i
intel·ligent. Permet saber la situació actual de la ciutat i l’impacte de les mesures adoptades,
així com posar en marxa noves accions en funció de les necessitats detectades.
L’eix institucional inclou indicadors amb els efectes de les mesures tributàries, les llicències
de construcció, les ambientals i d’apertura, entre altres; l’eix social inclou dades sobre les
telefonades d’atenció psicològica, el càtering de menors, els expedients de seguiment
telefònic, la derivació al servei de repartiment d’aliments de Creu Roja, el menú diari a
domicili, les telefonades a la línia 900 i les derivacions als diferents programes, pagament de
PEIS, ajudes emergència Covid-19, repartiment de menjar i medicaments, dades del SAD,
de la Renda Valenciana d’Inclusió i ajudes urgents per al lloguer a persones amb problemes
derivats de la Covid-19.
Per altra banda, també s’inclou un eix de desenvolupament econòmic, amb indicadors com
els de la població activa i l’ocupada, l’atur i la contractació, dades de les empreses per
activitat i mida, nombre d’autònoms i empleats amb filiació a la Seguretat Social, així com
informació sobre els comerços, característiques i activitat. A més, també s’inclou informació
sobre el nombre d’empreses i de treballadors afectats per ERTOS I EROS, l’evolució de les
importacions i exportacions, així com les ajudes de la Generalitat i dins de Reactiva Alcoi.
A la Mesa s’han tractat les mesures adoptades en diferents aspectes. S’ha parlat sobre les
mesures tributàries adoptades per pal·liar les conseqüències econòmiques de la Covid-19,
que han comportat tant ajornament dels terminis de pagament com bonificacions i
exempcions per als col·lectius més vulnerables i per a aquells negocis que han hagut de
tancar les portes durant l’estat d’alarma.
En la Mesa s’hi han tractat també les ajudes dins de Reactiva Alcoi destinades a
autònoms i microempreses que han hagut de tancar durant l’estat d’alarma o han tingut
una reducció en la facturació d’almenys un 50% i es parteix d’una consignació de 800.000
euros. S’han acollit a aquestes ajudes un total de 449 autònoms i micropimes, que han
suposat un total de 166.300 euros. Cal assenyalar que les ajudes de la Generalitat
Valenciana eren incompatibles amb altres, i per això aquestes facilitades des de
l’Ajuntament d’Alcoi han permés arribar als qui no han rebut l’autonòmica.
També s’ha tractat sobre una línia per al pagament del local als autònoms i micropimes,
que permetrà completar les ajudes ja facilitades a aquests col·lectius.
A banda, des de l’Ajuntament també s’han posat en marxa un pla de suport al comerç i
l’hostaleria local, dotat amb 250.000 euros. La quantia de la subvenció per establiment és
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de 200 euros, a aplicar en descomptes als clients de fins al 25% de l’import de la compra o
consumició, amb un màxim de 20 euros de descompte per compra, client i dia.
Al voltant del comerç, també es tracta a la Mesa sobre la campanya que uneix comerç i
cultura: ‘Cuidem d'Alcoi: El comerç de proximitat et porta la cultura a casa’ i en la qual
col·labora la regidoria de Comerç. Consisteix en entrades en fer una compra o consumició,
per a espectacles de Xavi Mira, Xavi Castillo, Enric Peidro, la companyia de teatre ‘La
Dependent’, Neus Ferri, Sol Picó o el Club de Jazz El Mussol, bé presencials o virtuals.
Tots els grups coincideixen en la necessitat de què hi haja ajudes per al sector dels
artesans d’Alcoi de la Festa de Moros i Cristians, ja que en no celebrar-se cap festa
s’han vist afectats els ingressos del sector.
Altres ajudes municipals en les quals es treballa en la Mesa són les destinades a fomentar
la contractació en empreses de la ciutat, entre l’1 de setembre i el 30 de novembre de
2020. L’acció es dota amb 200.000 euros i les subvencions seran de 1.000 euros per als
contractes de 6 mesos a jornada completa i de 1.500 euros quan el treballador siga major
de 55 anys, menor de 30, dona o aturat de llarga duració. La quantia ascendeix a 3.000
euros si el contracte és indefinit i de 4.000 si és dona. També tindrà compensació
econòmica la conversió d'un contracte temporal en indefinit amb 1.500 euros o un total de
2.000 euros si el contracte indefinit és d'una treballadora.
A la Mesa per a la Reactivació d’Alcoi s’hi ha tractat la reactivació cultural, amb un pla
dotat amb 200.000 euros en total, que inclou entre altres mesures com la creació de la
plataforma industri.art, que de moment compta amb més de cent artistes de diferents
disciplines, com pintors, il·lustradors, vídeo-artistes, escultors, ceramistes i dissenyadors,
entre altres. Aporta noves formes de donar a conéixer les creacions, on els formats digitals
adquireixen protagonisme, a la vegada que s’inclouen accions com exposicions i difusió de
les obres de la mà de professionals. A més, es celebraran tallers i activitats orientades a
facilitar informació, així com a aprendre com difondre les obres i tenir finançament. Aquesta
aposta, dins del pla Reactiva Alcoi, inclou una inversió de 20.000 euros destinats a
l’adquisició d’obres. Dins de les mesures culturals front a la Covid-19 està el premi de
novel·la Isabel Clara Simó, dotat amb 8.000 euros.
El govern ha informat la Mesa de les activitats del programa ‘Viu l’estiu’, que aquest any ha
implicat a les regidories de Cultura, Educació, Polítiques Inclusives, Infància i Adolescència,
Igualtat, Gent Gran, Joventut, Esports i Medi Ambient. A més de l’obertura de les piscines i
la celebració d’escoles d’estiu, complint totes les mesures de seguretat per la Covid.19,
s’han programat 108 activitats, prioritzant els parcs i espais públics, i controlant els
aforaments, a la vegada que hi ha algunes on-line.
La Mesa per a la Reactivació d’Alcoi acorda celebrar uns actes d’homenatge a les víctimes
per la Covid-19 i de reconeixement a totes les persones i institucions que han estat en
primera línia durant la pandèmia.
El govern ha elaborat un informe de les activitats i aforaments que s’han pogut fer en
cadascuna de les fases de la desescalada, que s’ha anat facilitant als membres de la
Mesa.»
2. 18092/2020 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
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MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2020 PER CRÈDITS
EXTRAORDINARIS, EXP.: 1.08.2020/047.
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
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:
Primero.- Aprobar el expediente de modificaciones de crédito al Presupuesto Municipal de
2020 por créditos extraordinarios nº 1.08.2020/047 que se financiarán con bajas de otras
partidas, con el siguiente detalle:
Aplicación

Descripción

Proyecto

Importe

06244 32601 20200 ALQUILER AULAS CEEI-UA

8.470,00

Total crédito extraordinario

8.470,00

06433 46303 22610 ACTIVIDADES AGORA

-8.470,00

Total financiación con bajas

-8.470,00

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.
3. 18090/2020 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2020 PER SUPLEMENTS,
EXP.: 2.08.2020/048
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:
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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 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:
Primero.- Aprobar el expediente de modificación de crédito al Presupuesto Municipal de
2020 por suplementos nº 2.08.2020/048, que se financiará con bajas de otras partidas, con
el siguiente detalle:
Aplicación

Descripción

08133 94321 46300 APORT MANC “DIFUSIÓ CULTURAL”
13051 23100 48900 PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALES
Total suplementos de crédito

Proyecto

Importe
20.000,00
150.000,00
170.000,00

04546 33370 22609 SERVICIOS DIVERSOS C.A.D.A.

-70.000,00

08311 32380 22700 LIMPIEZA COLEGIOS PÚBLICOS/EDIFICIOS

-40.000,00

11070 33803 22611

-60.000,00

FIESTAS DE SAN JORGE/MIG ANY
Total financiacón con bajas

-170.000,00

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. 17657/2020 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
APROVACIÓ D’OPERACIONS PENDENTS D’APLICAR A PRESSUPOST, EXP: 2020/04.
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
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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.
Considerando esta Concejalía de Hacienda que habiéndose prestado los servicios, resulta
necesario la tramitación de la aprobación de los gastos, con el fin de tramitar sus pagos, ya
que de lo contrario se produciría un enriquecimiento injusto para la administración, además
estos gastos son indispensables para la protección del interés general y el funcionamiento
básico de los servicios, y así se ha determinado en los informes de las concejalías anexos a
las facturas sobre necesidad del contrato.
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 la siguiente relación, con imputación a las
partidas presupuestarias correspondientes:

-

Relación Q/2019/99993, por un importe total de 1.447,19 €, que contiene la
siguiente operación:
OPA nº 920190019022 Tercero: HERNÁNDEZ FRISACH DISEÑOS, S.L.U.,
importe: 1.447,16 €

5. 17726/2020 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, EXP.: 2020/07.
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.
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 la siguiente relación, con imputación a las
partidas presupuestarias correspondientes:
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-

Relación Q/2020/10006, por un importe total de 18.967,43 €, que empieza
con la operación ADO nº 920200006977, Tercero: AGEDI AIE OFICINA
CONJUNTA DE RECAUDACIÓN DE ARTISTAS Y PRODUCTORES UTE,
Importe: 72,19 € y termina con la operación ADO nº 920200007709,
Tercero: DOMENECH CALLEJA, RUT, importe: 484 €.

6. 15824/2020 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT
DONAR COMPTE DE PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT I DE LES OBLIGACIONS
PREVISTES EN LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI
3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA
CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, SEGON TRIMESTRE
DE 2020.
De conformidad con lo establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales la Concejalía de Hacienda da cuenta al Pleno de
la Corporación, en cumplimiento de lo establecido en el art. 4º de dicha Ley del informe de
Intervención sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las
obligaciones de este Ayuntamiento.
Asimismo, tal y como exige la Orden HAP/2105/2012, se da cuenta del detalle del periodo
medio de pago a los proveedores global del periodo correspondiente, cuyo cálculo se
efectúa de acuerdo con la metodología establecida por el R.D. 634/2014, de 25 de julio.
Dicha información deberá publicarse, además, en la página web del Ayuntamiento según
dispone el propio Real Decreto.
De igual modo, se dará cuenta al órgano competente de la Comunidad Autónoma, así como
al órgano competente del Ministerio de Economía y Hacienda, de conformidad con lo
establecido en el art. 4º, apartado 4º.
El Pleno de la Corporación queda enterado.
7. 13819/2020 UNITAT ADMINISTRATIVA DE TRIBUTS
MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER A LA UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS AMB APLICACIÓ EXCLUSIVA DE L'1 DE SETEMBRE DE
2020 AL 31 D'AGOST DE 2021
Vista la documentación obrante en el expediente de referencia sobre la modificación del
Acuerdo Plenario de los Precios Públicos por la utilización de Instalaciones Deportivas
Municipales de fecha 04 de noviembre de 2019.
Al amparo de los artículos 127 y 41 a 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
(BOE 59, de 9 de marzo) por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
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 unanimidad de sus
asistentes, adopta los siguientes acuerdos:
Único.- Se añade el anexo II, al Acuerdo Plenario de los Precios Públicos por la utilización
de Instalaciones Deportivas Municipales de fecha 04 de noviembre de 2019, con aplicación
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exclusiva del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, que queda redactado en los
siguientes términos:
Primero: Bonificación del 50% Para todos los abonados de las instalaciones deportivas
municipales que formalizaron su inscripción durante el periodo comprendido entre el 1 de
marzo de 2020 al 31 de mayo de 2020 y se les aplicó la reducción o bonificación
correspondiente a las siguientes modalidades:
MODALIDAD A – Abonado de 18 años en adelante. Se considerarán como tales aquellos
usuarios que aun no habiendo cumplido los 18 años, alcanzan esta edad durante el año de
expedición del carné que comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Precio
público propuesto 27,50 euros.
MODALIDAD C – Abonado jubilado, pensionista o mayor de 65 años. Precio público
propuesto 8,25 euros.
MODALIDAD E – Abonado familias numerosas, monoparentales y personas desempleadas.
Precio público propuesto 22,50 euros.
MODALIDAD F – Abonado que disponga del carné jove actualizado expedido por el
órgano competente. Precio público propuesto 22,50 euros.
Segundo: -Bonificación de 50% para todos los abonados de las instalaciones deportivas
municipales que formalizaron su inscripción o renovación durante el periodo del 1 de
septiembre de 2019 hasta el 28 de febrero de 2020, de las siguientes modalidades:
MODALIDAD A – Abonado de 18 años en adelante. Se considerarán como tales aquellos
usuarios que aun no habiendo cumplido los 18 años, alcanzan esta edad durante el año de
expedición del carné que comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Precio
público propuesto 27.50 euros
MODALIDAD C – Abonado jubilado, pensionista o mayor de 65 años. Precio público
propuesto 8,25 euros.
MODALIDAD E – Abonado familias numerosas, monoparentales y personas desempleadas.
Precio público propuesto 22,50 euros.
MODALIDAD F – Abonado que disponga del carné jove actualizado expedido por el
órgano competente. Precio público propuesto 22,50 euros.”
8. 422/2020 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
El Ple de l'Ajuntament d'Alcoi en sessió ordinària celebrada el 7 de febrer de 2020, va
aprovar inicialment el Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Alcoi i va obrir
un període d'exposició pública de trenta dies en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant
núm. 32 de data 17/02/2020, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la Seu Electrònica
de l'Ajuntament d'Alcoi, per a la presentació de reclamacions i suggeriments per part de les
persones o entitats interessades.
El període d'exposició publica ha sigut de trenta dies, compresos del 18/02/2020 fins al
14/03/2020, tots dos inclusivament, data en la qual es declara l'estat d'alarma d'acord amb el
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Reial Decret 463/2020 de 14 de març, i es reprèn de nou del 01/06/2020 fins al 15/06/2020,
tots dos inclusivament, d'acord amb l'article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig.
Segons certificat de la Secretària General de l'Ajuntament d'Alcoi de data 19 de juny de
2020, fa constar “Que, examinat el Llibre de Registre d'Entrades d'aquest Ajuntament des
del dia 17 de febrer de 2020 fins al dia 15 de juny de 2020, tots dos inclusivament, s'ha
registrat una al·legació a l'aprovació inicial del “Reglament de Participació Ciutadana”.
Aquesta al·legació ha sigut presentada pel grup municipal del Partit Popular, amb data 25 de
febrer de 2020, sent el seu número de registre d'entrada el 7032, presentada a les 13.58
hores, per la qual cosa es troba dins del termini establit.
Segons l’informe del Gabinet jurídic de data 23/06/20, es proposa desestimar íntegrament
l'escrit d'al·legacions formulat pel grup municipal del Partit Popular a l'acord d'aprovació
inicial del Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Alcoi i, en conseqüència,
aprovar definitivament l'esmentat Reglament.
Així mateix, la tècnica del Departament de Participació Ciutadana, al seu informe de data
23/06/20, també proposa desestimar l’al·legació presentada i provar definitivament el
Reglament de Participació Ciutadana.
També consta a l’expediente l’informe de la Secretaria General de l’Ajuntament d’Alcoi de
data 09/07/20, indicant que procedix resoldre sobre les al·legacions presentades i
l'aprovació definitiva del reglament.
L'òrgan competent per a l'aprovació serà el Ple (art. 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril),
previ el dictamen de la Comissió Informativa corresponent.
A la vista de l’anterior, així com del dictamen favorable de la Comissió Informativa de
Governança i Règim Intern, el Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots a favor dels
regidors dels grups municipals SOCIALISTA (12), CIUDADANOS (2) i VOX (1), i amb el vot
en contra dels regidors dels grups municipals PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS
ALCOI (2), PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2), adopta els següents acords:
PRIMER.- Desestimar íntegrament l’escrit d’al·legacions presentat.
SEGON.- Aprovar definitivament el Reglament de Participació Ciutadana, que conté el
següent text íntegre:
"REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA D’ALCOI
PREÀMBUL ........................................................................................................................

3

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

4

Article 1. Objecte del reglament ....................................................................

4

Article 2. Objectius bàsics .............................................................................

4

Article 3. Els processos participatius .............................................................

4
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PREÀMBUL
El Reglament de Participació Ciutadana revela el compromís de l’Ajuntament amb la
ciutadania per a fomentar la participació ciutadana i la transparència en els assumptes
públics locals, d’acord amb l’ordenament constitucional i els principis que inspiren la Carta
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a les Ciutats. Aquest compromís municipal
orienta la voluntat de crear i consolidar un sistema de participació adequat a la democràcia
local que reforce el dret constitucional a la participació en els assumptes públics proclamat
en l’article 23 de la Constitució.
Aquest sistema de participació pretén estendre’s a tots els aspectes de la gestió pública
local, tant en el que es refereix estrictament a actuacions promogudes directament per
l’Ajuntament, el seu govern i el Ple, com les realitzades per organismes autònoms i/o
empreses municipals, i adoptar les mesures necessàries i específiques per a la seua
concreció en aquests àmbits.
L’Ajuntament d’Alcoi opta així, d’una manera decidida, per la democràcia participativa. Per a
fer-la efectiva, el reglament recull els diferents òrgans, processos i mecanismes de
participació que s’han d’aplicar d’acord amb cada circumstància específica. Inclou, a més, el
reconeixement de tota una sèrie de drets de la ciutadania vinculats a la participació; aposta
pel foment de l’associacionisme i incorpora les tecnologies de la informació i els mitjans de
comunicació a les pràctiques participatives.
Les polítiques de participació tenen un caràcter interdepartamental, han de tenir en compte
també l’organització municipal, perquè aquestes no depenen d’un únic departament, sinó
que travessen tota l’organització municipal.
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Com més eficaç, activa i dinàmica siga l’administració, com més capacitat de gestió tinga
per a desenvolupar polítiques de benestar social, més afavorirà els criteris de participació
dels ciutadans, ja que l’avanç en aquestes polítiques de justícia social requereix,
ineludiblement, el compromís actiu de la ciutadania.
La participació requereix, a més del contingut material esmentat, que s’arbitren un conjunt
de mecanismes institucionals i que es reconeguen uns drets que realment es puguen
exercir. És el contingut formal, polític i jurídic de la participació.
Els interlocutors que faran possible aquesta participació són les organitzacions socials,
sindicals, empresarials, cíviques, culturals, etc. Una prova de la voluntat participativa d’un
govern és el suport que dóna a les organitzacions populars (econòmic, jurídic, etc.) sense
exigir cap tipus de dependència administrativa o partidària.
Per això, amb aquest reglament volem contribuir al fet de la participació en tota la seua
extensió, amb tot el que suposa de canvis en les formes i les concepcions del discurs, i la
pràctica política i de repte, tant per a l’administració local com per a tots els ciutadans i
ciutadanes.
TÍTOL I. PRINCIPIS I OBJECTIUS
Article 1. Objecte del reglament
És objecte d’aquest reglament regular les formes, els mitjans i els procediments de la
informació i la participació del veïnat i les entitats ciutadanes en la gestió municipal, de
conformitat amb el que estableix la legislació vigent. L’àmbit d’actuació és municipal.
Article 2. Objectius bàsics
L’Ajuntament d’Alcoi pretén, mitjançant aquest reglament, aconseguir els objectius que
s’enumeren a continuació i que tindran el caràcter de principis bàsics:
- Facilitar la informació sobre les seues activitats, obres i serveis; i la transparència.
- Promoure la participació del veïnat, entitats i associacions en la gestió municipal.
- Fer efectius els drets i deures del veïnat recollits en l’article 18 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local.
- Fomentar la vida associativa de la ciutat.
- Garantir la solidaritat i l’equilibri entre els distints nuclis de població del terme municipal.
Article 3. Els processos participatius
Els processos participatius són una sèrie d’actuacions delimitades en un temps concret, per
a promoure el debat i el contrast d’arguments entre la ciutadania o entre aquesta i les
persones responsables municipals, amb la finalitat de recollir les seues opinions i propostes
respecte d’una actuació municipal concreta.
Aquests processos participatius podran ser presencials o mitjançant la seua publicació i
difusió en el web de l’Ajuntament, segons les característiques del procés.
A l’efecte d’aquest reglament, s’entén per procés participatiu aquell que inclou les fases
següents, adaptades a les característiques i necessitats de cada cas en concret:
a) Fase d’informació i de formació, mitjançant la qual es tracta de difondre al conjunt de la
ciutadania afectada la matèria o projecte sobre el qual es pretén la participació, utilitzant les
tècniques metodològiques pertinents.
b) Fase de deliberació ciutadana, mitjançant la qual, i emprant les metodologies adequades,
es promou el diagnòstic, el debat i les propostes de la ciutadania.
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c) Fase de devolució, mitjançant la qual es trasllada a les persones participants i al conjunt
de la ciutadania el resultat del procés.
d) Fase de seguiment, per tal que els acords es duguen a terme.
TÍTOL II. DELS DRETS DELS CIUTADANS I LES CIUTADANES
Article 4. Dret a la participació
Tota la ciutadania d’Alcoi té dret a intervenir directament o mitjançant associacions
ciutadanes en la gestió dels assumptes públics, utilitzant els òrgans de participació establits
en aquest reglament, en l’àmbit municipal.
Article 5. Dret a la informació
5.1. Del ciutadà:
L’Ajuntament té l’obligació d’impulsar canals d’informació que arriben al conjunt de la
ciutadania i, així, potenciar i difondre l’ús de la pàgina web de l’Ajuntament d’Alcoi, a més
d’eliminar, en la mesura que puga, les comunicacions en paper que puguen ser substituïdes
per informació en format electrònic.
Qualsevol persona té dret a l’accés a la informació pública, arxius i registres, d’acord amb el
que preveu la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern i la resta de l’Ordenament Jurídic, de conformitat amb el que disposa
l’article 13,d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
5.2. De les associacions:
Les associacions i entitats locals gaudiran dels drets següents:
a) Rebre al seu domicili social o adreça electrònica les convocatòries dels òrgans col·legiats
de l’administració municipal que celebren sessions públiques o que hagen d’estar presents
en el moviment ciutadà. Rebre, així mateix, les resolucions i els acords sol·licitats pels
òrgans municipals quan afecten l’objecte social de l’entitat o complisquen les normes
establides per a la seua percepció.
b) Celebrar reunions informatives amb els regidors delegats d’àrea sobre assumptes de la
seua competència, amb la petició prèvia per escrit.
Article 6. Dret de petició.
1. Totes les persones tenen dret a fer peticions o sol·licituds al govern municipal en matèries
de la seua competència o demanar aclariments sobre les actuacions municipals, sense més
limitacions que les establertes per les lleis. Aquest dret s’exerceix fent servir qualsevol mitjà
vàlid en dret que permeta deixar constància fefaent de la identitat de la persona peticionària,
del domicili o adreça electrònica per a la pràctica de notificacions, persona destinatària de la
petició i de l’objecte de la petició.
2. Les peticions poden incorporar suggeriments o iniciatives i s’han de presentar en
qualsevol oficina d’atenció ciutadana o registre municipal. També es podran utilitzar els
mitjans electrònics o telemàtics establits per l’Ajuntament. Les peticions realitzades
col·lectivament han de permetre l’acreditació de la identificació de les persones
peticionàries.
3. L’Ajuntament ha d’admetre a tràmit la petició, llevat que hi concórrega alguna de les
causes següents:
a) Insuficiència de l’acreditació de la persona peticionària o persones peticionàries.
b) L’objecte de petició no siga competència de l’Ajuntament.
c) La petició tinga un tràmit administratiu específic.
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d) Que la petició, per a la seua satisfacció l’ordenament jurídic establisca un procediment
específic o judicial.
En el primer cas, ha de donar un termini de 10 dies per a resoldre la carència d’acreditació,
transcorregut el qual el procediment es considera desistit.
La inadmissió per qualsevol altra causa ha de ser objecte de resolució motivada en el termini
de 30 dies, comptadors des de l’endemà de la data de presentació de la petició.
4. L’Ajuntament ha de respondre a la persona peticionària en un termini màxim de tres
mesos, i informar-la, en el supòsit d’admissió de la petició, de les mesures que ha pres amb
aquesta finalitat, o de les previstes a adoptar o de les actuacions que ha previst, excepte en
els casos que la petició corresponga a un tipus de procediment administratiu que tinga
especificat altres terminis de resposta.
Article 7. Dret d’audiència
1. L’audiència pública és la trobada en una data determinada dels responsables municipals
amb la ciutadania per a donar informació sobre determinades activitats o programes
d’actuació.
2. Serà convocada directament per l’alcalde o pot ser proposada per alguna de les parts
següents: el 2% de les persones inscrites en el Padró Municipal majors de 18 anys; dos
consells sectorials.
Article 8. Dret a la iniciativa popular
1. Els veïns i veïnes que gaudisquen del dret de sufragi actiu en les eleccions municipals
podran exercir la iniciativa popular, presentant propostes d’acords, actuacions o projectes de
reglaments en matèries de la competència municipal, d’acord amb l’article 70 bis de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
2. L’Ajuntament ha de respondre aquestes iniciatives en un termini màxim de dos mesos.
Article 9. Dret a la consulta popular i/o referèndum
1. Tots els ciutadans i ciutadanes inscrits en el cens electoral tenen dret a ser consultats
directament sobre assumptes del seu interès, així com a promoure la consulta popular en
l’àmbit municipal, d’acord amb l’article 71 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
2. Es poden sotmetre a consulta popular i/o referèndum els assumptes de la competència
pròpia municipal i de caràcter local que siguen d’especial rellevància per als interessos dels
veïns i veïnes, a excepció dels relatius a la hisenda local.
3. Per a la realització de la consulta popular, cal l’acord per majoria absoluta del Ple
municipal i l’autorització del Govern de la Nació.
4. No es poden fer més de dues consultes a l’any, i no es pot reiterar una mateixa consulta
durant el mateix mandat.
5. Una mateixa consulta popular pot recollir diverses preguntes.
Article 10. Dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments
1. Els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a transmetre queixes i reclamacions i a formular
suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics municipals.
2. Aquest dret s’exerceix usant, entre d’altres, les oficines d’Informació i Atenció Ciutadana,
així com les bústies de reclamacions i la pàgina web municipal. Les persones que
exercisquen aquests drets han de rebre una resposta raonada i escrita sobre els assumptes
plantejats en el termini establert en la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Article 11. Dret d’intervenció en les sessions públiques municipals
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1. La ciutadania té el dret a intervenir directament o en representació d’associacions
cíviques en les sessions públiques del Ple i dels organismes municipals que es determinen,
d’acord amb l’article 17 d’aquest Reglament.
2. Les sessions del Ple són públiques, llevat dels assumptes que afecten el que disposa
l’article 18.1 de la Constitució. En aquests casos, el Ple, per majoria absoluta, pot acordar
que el debat i la votació siguen secrets.
3. Les juntes generals de les empreses municipals i d’altres organismes autònoms
municipals han de fer les seues sessions públiques, excepte que entre en conflicte amb la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels
Drets Digitals.
Article 12. Dret a una política de foment de les associacions ciutadanes
1. Els ciutadans i les ciutadanes organitzats en entitats cíviques tenen dret a rebre el suport
públic per a la millora de les seues associacions i per al foment d’iniciatives que puguen ser
d’interés general, d’acord amb el que estableix l’article 4 de la Llei 1/2002, de 22 de març,
Reguladora del Dret d’Associació.
2. D’acord amb els seus recursos pressupostaris, l’Ajuntament pot subvencionar
econòmicament les associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels
veïns/veïnes, tant pel que fa a les seues despeses generals com a les activitats que
realitzen.
3. Els requisits que han de reunir les entitats per a sol·licitar subvencions, i el procediment
per a la seua concessió i la seua justificació, es regirà per la normativa estatal reguladora del
Règim General de Subvencions, per la normativa municipal especifica, per les bases
d’execució del pressupost municipal i per les bases específiques de la convocatòria.
4. L’ús de mitjans públics municipals ha de ser sol·licitat per escrit a l’Ajuntament, amb
l’antelació que establisquen els serveis corresponents.
Article 13. Dret d’utilització d’espais públics
1. Totes les persones tenen dret a utilitzar els locals, equipaments i espais públics municipals
per a exercir el dret de reunió.
2. Aquest dret es podrà exercir depenent de les característiques de l’espai, les limitacions
legals que comporten les activitats a desenvolupar-hi i les ordenances municipals, així com
del compliment dels requisits exigits quan es tracte de reunions en llocs de trànsit públic o
manifestacions, d’acord amb la Llei Orgànica 9/1983, Reguladora del Dret de Reunió, o
qualsevol altra legislació vigent que limite o regule les activitats exercides en aquests espais
públics.
Article 14. Àmbit d’aplicació d’aquests drets
1. L’Ajuntament ha de promoure l’exercici efectiu dels drets de participació regulats en
aquest títol.
2. En el marc establit per les lleis, l’Ajuntament ha de fomentar l’associacionisme de les
persones i dels grups que es troben en pitjor situació d’interlocució social i promoure la
participació dels immigrants.
TÍTOL III. DE L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL
CAPÍTOL PRIMER. ELS SISTEMES D’ATENCIÓ, INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
Article 15. Servei d’Informació i Atenció al Ciutadà (SIAC)
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El SIAC és un servei per a canalitzar les peticions, agilitzar els tràmits i informar del
funcionament de l’Ajuntament, dels serveis municipals i de les activitats que es fan a Alcoi.
Article 16. Recursos tecnològics
1. L’Ajuntament ha de posar a disposició de la ciutadania punts telemàtics instal·lats als
edificis públics per a facilitar l’accés a la informació i als tràmits municipals que es poden
realitzar per Internet.
2. En la pàgina web municipal i en les dels organismes dependents s’ha d’informar sobre les
actuacions d’interés general; els acords dels òrgans de govern i del Ple municipal; la
normativa municipal i donar a conéixer la xarxa associativa local i l’agenda d’activitats més
rellevant per al municipi, així com tota aquella informació que es considere útil.
3. S’ha d’impulsar en la pàgina web municipal un espai on es puguen presentar idees,
opinions, suggeriments.
4. En la mesura que es generalitze l’ús dels recursos tecnològics, l’Ajuntament ha de
desenvolupar progressivament un fòrum de debat sobre temes d’interés municipal o una
xarxa informàtica cívica oberta a la ciutadania d’Alcoi.
5. L’Ajuntament ha de fomentar, així mateix, l’ús de la signatura electrònica d’acord amb les
lleis i reglaments que la desenvolupen, dins del procés de modernització de l’Ajuntament
d’Alcoi que la regula, a fi de facilitar l’acostament progressiu i continu a la ciutadania.
6. L’Ajuntament mantindrà actualitzada la guia bàsica de tràmits municipals que es troba en
la pàgina web municipal i que ha de ser accessible a tota la ciutadania, per a millorar la
informació ciutadana i la realització de qualsevol actuació administrativa.
Article 17. Participació en els Plens municipals
Les entitats i associacions inscrites al registre municipal també poden sol·licitar expressar la
seua opinió davant la Corporació sobre alguna qüestió que figure en l’ordre del dia del Ple,
sempre que estiga relacionat amb l’objecte social de tramitació o àmbit d’actuació de
l’entitat, amb una antelació mínima de 24 hores abans de la celebració del Ple.
CAPÍTOL SEGON. EL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS
Article 18. El Registre Municipal d’Entitats
El Registre municipal d’Associacions Veïnals té per objecte permetre a l’Ajuntament el
coneixement de les Associacions existents al seu municipi així com els seus objectius, la
seua representativitat i el nombre d’associats.
Article 19. Activitat classificatòria del registre
1. El registre ha d’arreplegar, entre altres dades, l’objecte i/o funció principal de l’entitat, per
a poder-la incloure en un dels grups sectorials, segons la seua temàtica i objectius.
2. Aquesta classificació permet agrupar les entitats per afinitats, temàtica i objectius, i així
millorar la comunicació entre l’Ajuntament i les entitats i facilitar les convocatòries als
consells sectorials, grups de treball i activitats informatives pertinents.
Article 20. Procés d’inscripció en el registre
1. Les entitats hauran de sol·licitar la seua inscripció en el Registre General mitjançant una
instància adreçada a l'Excel·lentíssim Senyor Alcalde President, amb l’aportació de la
documentació següent:
a) Còpia dels estatuts depositats en el Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana
o qualsevol altre registre públic que tinga funcions semblants.
b) Número d’inscripció en el Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana o
semblant.
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c) Certificat que acredite la personalitat dels membres de la junta directiva.
d) Domicili social i dades de contacte.
e) CIF
f) Certificat del nombre de socis inscrits en el moment de la sol·licitud.
g) Memòria d’activitats per a l’any en curs.
h) Certificat del pressupost de l’entitat de l’any en curs.
2. L’Ajuntament ha de classificar l’entitat en una de les tipologies sectorials existents en el
registre i notificar-li-ho a la persona interessada perquè al·legue el que considere
convenient. Si en un termini de quinze dies des de la notificació no ha presentat cap tipus
d’al·legació, es considera acceptada la classificació realitzada.
Article 21. Actualització de les dades del registre
1. Les entitats inscrites en el registre que sol·liciten una subvenció han de notificar a
l’Ajuntament qualsevol modificació de les dades incloses en la documentació que haja servit
de base per a la inscripció, en un termini màxim d’un mes des que es produeix tal
modificació.
2. Les entitats inscrites en el registre que no sol·liciten cap subvenció han de presentar cada
any, abans de l’últim dia del mes de febrer, una comunicació en què informen que
l’associació continua activa, així com qualsevol modificació que s’haja produït, amb la
finalitat de mantenir-ne actualitzades les dades.
Article 22. Baixa del registre
1. L’incompliment del que disposa l’article anterior significa que l’Ajuntament considera
l’entitat inscrita com a inactiva i pot iniciar, d’ofici, el procediment per a donar-la de baixa del
registre.
2. Cal comunicar l’inici del procediment a l’entitat, que pot presentar al·legacions en un
termini no superior a 15 dies. Si al final es confirma la seua inactivitat, serà donada de baixa
immediatament.
3. La baixa en el registre comporta també la baixa en la representació i l’assistència a
qualsevol dels òrgans de participació ciutadana previstos en el Títol IV d’aquest reglament.
CAPÍTOL TERCER. LES POLÍTIQUES DE FOMENT
Article 23. Utilització de metodologies participatives
L’Ajuntament ha de promoure la utilització de tècniques de participació i de processos
participatius que permeten la incorporació del màxim nombre de ciutadans i ciutadanes
d’Alcoi, especialment en els processos d’elaboració del pressupost municipal, en els plans
d’ordenació urbana i en els expedients de contractació.
Article 24. Els Pressupostos Participatius
1. L’Ajuntament cada any ha de planificar, coordinar i dur a terme les actuacions necessàries
perquè la destinació d’una part dels pressupostos municipals siga decidida mitjançant un
procés participatiu obert a tota la ciutadania.
2. Aquest procés de pressupostos participatius constarà de quatre fases: informació i
formació, debat ciutadà, devolució i seguiment, com estableix l’article 3.
3. En aquest procés participatiu es crearà una comissió de seguiment formada per membres
triats entre els participants del procés i l’Ajuntament d’Alcoi, i que tindrà les funcions de
col·laboració i seguiment per tal d’assegurar-se que els acords assolits es duen a terme.
Article 25. El Departament de Participació Ciutadana
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1. El Departament de Participació Ciutadana és l’òrgan municipal que s’encarrega d’ajudar,
coordinar, fomentar, difondre i assessorar en matèria de participació ciutadana la resta de
departaments municipals, les entitats cíviques i la ciutadania en general.
2. L’Ajuntament d’Alcoi haurà de dotar amb la suficient consignació pressupostària per a fer
realitat les tasques i els objectius propis del Departament de Participació i d’aquest
Reglament.
3. És funció del Departament fomentar la transversalitat entre els diferents departaments de
l’Ajuntament, així com canalitzar les propostes rebudes a través de la bústia ciutadana i
donar trasllat als departaments competents per a la seua tramitació.
4. Per a afavorir la participació ciutadana, el Departament planificarà i organitzarà cada any
una campanya d’activitats formatives, especialment per a aprofitar les tecnologies de la
informació i la comunicació, per a fomentar la participació i per a millorar la gestió d’entitats
cíviques.
5. L’Ajuntament ha de promoure la realització d’acords de col·laboració amb les
associacions veïnals, mitjançant els quals s’ha de comprometre a facilitar suport econòmic
als programes anuals d’aquestes, sempre que el contingut es considere d’interés per al
municipi i sempre d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.
6. L’Ajuntament, a través del Departament de Participació Ciutadana, podrà cedir material
municipal per al desenvolupament d’activitats que fomenten la participació ciutadana a les
associacions que estan inscrites en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals (d’acord
amb l’ article 233 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals). Aquelles
que encara que no estiguen constituïdes, però que estiguen en vies de constituir-se i
afavorisquen el foment de la participació de tota la població, podran gaudir de la cessió del
material, amb l’informe tècnic previ motivat.
7. L’Ajuntament, a través del Departament de Participació Ciutadana, impulsarà la realització
d’estudis de la situació, necessitats i impacte del moviment associatiu local, amb l’objectiu
de conèixer la realitat de les associacions existents.
Article 26. Altres polítiques de foment de la participació
1. L’Ajuntament podrà incorporar nous models, experiències o sistemes que afavorisquen la
participació ciutadana d’acord amb la legislació vigent en cada moment, llevat que
comporten la modificació d’aquest reglament, i en aquest cas haurà de ser aprovat pel Ple
de la corporació.
2. Per a dur a terme aquestes noves polítiques, l’Ajuntament podrà crear nous organismes
segons el que estableix l’article 28.3 d’aquest reglament, així com òrgans territorials de
gestió desconcentrada, d’acord amb l’article 24.1 de la Llei 7/1985 i els 132 i 133 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel
Reial Decret-Legislatiu 2568/1986.
TÍTOL IV. DELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ
Article 27. Caràcter dels òrgans de participació
1. Els òrgans de participació tenen caràcter consultiu, de formulació de propostes i
suggeriments.
2. La participació ciutadana en els diferents òrgans és voluntària i gratuïta i sense cap tipus
de remuneració amb independència de la funció i el càrrec exercit.
Article 28. Consells sectorials
1. Els consells sectorials són òrgans de participació, informació i proposta de la gestió
municipal referida als distints sectors d’actuació en què l’Ajuntament té competència. Poden
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fer propostes, informes, consultes i suggeriments en temes relacionats amb l’àmbit sectorial
de què es tracte.
2. Les seues funcions són:
a) Informar de les propostes municipals que afecten l’àrea i dels projectes d’interés global
per al municipi.
b) Fer propostes de noves actuacions.
c) Demanar informació sobre temes del seu interés.
d) Proposar la realització d’audiència pública d’acord amb el que estableix l’article 7.
e) Proposar les inversions necessàries en l’àrea perquè es tinga en compte en el moment
d’elaborar els pressupostos municipals.
f) Fomentar la coordinació entre les associacions, els veïns i l’Ajuntament.
La composició i funcionament de cada consell sectorial es regulara en el reglament pel qual
es crea cadascun d’aquests.
g) Fomentar la transversalitat entre els Consells Sectorials.
3. L’Ajuntament d’Alcoi podrà crear els organismes o consells que crega convenient en
aquesta matèria, a banda dels ja existents, per a facilitar i promoure la participació ciutadana
en els assumptes públics i en la presa de decisions que afecten el municipi, tant d’àmbit
sectorial com d’àmbit territorial, d’acord amb la legislació vigent en cada moment.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. L’Ajuntament d’Alcoi ha de promoure la difusió en els mitjans adequats dels
continguts d’aquest reglament, de manera sintètica i entenedora, per al millor exercici dels
drets de la ciutadania.
Segona. El procediment de revisió o modificació s’ajustarà al que estableix l’article 49 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local i la resta de disposicions
complementàries.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. El Registre Municipal d’Entitats ha de reunir, en el termini màxim de sis mesos des
de l’entrada en vigor d’aquest reglament, els requisits previstos en aquest reglament i
establir les classificacions per grups en què s’han d’organitzar les entitats.
Segona. En el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest reglament,
s’ha de crear un registre dels ciutadans que, mitjançant una sol·licitud, declaren la seua
voluntat de participar en els diferents òrgans de participació ciutadana a títol individual.
Tercera. Els reglaments, acords i la resta de criteris reguladors de cada Consell Sectorial
existent al temps de l’entrada en vigor d’aquest reglament, es mantindran en vigor fins que
es modifiquen per a adequar-los, si així pertoca, al seu contingut.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Reglament de Participació Ciutadana de l’any 2000.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest reglament, una vegada sotmés a informació pública i aprovat definitivament pel Ple
municipal, entrarà en vigor en el termini de 15 dies hàbils a partir de la seua publicació
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant."
TERCER.- Publicar íntegrament el text d’aquest Reglament al Butlletí Oficial de la Província
d’Alacant, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la seua Seu Electrònica.
QUART.- Facultar el Sr. Alcalde, D. Antoni Francés Pérez, o a qui legalment el substituïsca
per signar els documents necessaris en vista a l'efectivitat d'aquest acord.
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Sr. Santiago:
Gràcies, Alcalde. Per coherència i igual que vam fer en la..., quan va passar el Reglament de
Participació Ciutadana per aquest Ple, canviem el nostre vot a no perquè des de Podem
aspiràvem a un reglament de participació més ambiciós, i no és el cas, i així ho vam
traslladar, i ho tornem a fer en aquest saló de plens. I, de fet, en aquesta línia anaven les
nostres propostes que vam fer al seu dia i que no van ser incorporades, perquè en Podem, i
ho tornem a reiterar, ens agrada una participació ciutadana que s’escriga amb majúscules i
garantisca una democràcia directa de qualitat i no una participació ciutadana que s’escriga
amb lletres xicotetes, com és el cas. Gràcies.
Sr. Ruiz:
Moltes gràcies, Sr. Francés. Bon dia a tots els companys de corporació i a totes les
persones que estan seguint aquesta sessió plenària a través d’Internet. Bé, mantindrem el
vot negatiu, lamentant que el govern municipal no haja atés cap de les al·legacions que va
plantejar el nostre grup per tal de millorar, com deia ara el Sr. Santiago, la participació en el
nostre Ajuntament, una proposta que, com ja vam denunciar l’altra vegada que va passar pel
saló de plenaris, elimina una bona part de les propostes que van estar treballades durant
l’anterior legislatura, en la qual jo no en formava part, però hi havia companys que sí que
van treballar juntament amb vostés per tal de tindre un reglament de participació que fóra
capdavanter i que fóra ambiciós, i que permetera i millorara la participació dels nostres
veïns. Lamentem que amb aquest reglament es dificulte la participació dels veïns en el
plenari, quan pensàvem que era una oportunitat, ja que no tenim el reglament orgànic
municipal, de començar a assentar les bases de quina forma podríem contribuir que els
nostres ciutadans s’implicaren també en el principal acte que celebra aquest Ajuntament,
que és la sessió del Ple on resideix la sobirania popular. Lamentem moltíssim que continuen
negant-se a donar informació prèvia als consells sectorials perquè les persones, que són
persones intel·ligents i amb formació suficient per a poder aportar moltíssim, han d'anar a
escoltar a vore què els diu el govern. Pensem que és una llàstima que no s’haja apostat per
aquest model de participació real i efectiva. I també lamentem que no hi haja una comissió
de seguiment, tal com sí que estava en l’esborrany inicial d’aquest reglament de participació,
amb la resposta per part de l’Ajuntament que no és necessària perquè el govern municipal
és el primer interessat que es complisquen les disposicions del reglament. Pense que és
una resposta molt poc treballada per tal d’argumentar per què no és bo fer un seguiment
d’allò que s’aprova en aquest saló de plenaris. Jo no sé si és el primer pas per a poder
justificar després possibles incompliments. Per tant, lamentem que el govern dificulte i
boicotege la participació ciutadana, que done mostres d’un autoritarisme que no podem
permetre en aquest temps, i sobretot, que aquest boicot a la participació tinga d’una forma
incomprensible el suport de Ciudadanos i de Vox.
Sra. Sanjuan:
Gràcies, Sr. Alcalde, i bon dia a tots i a totes. Jo, principalment, volia agrair la participació i
treball d’aquells grups que han volgut aportar i col·laborar en la redacció i aprovació d’aquest
reglament que és, en definitiva, un instrument més amb el qual continuar treballant per
millorar en funcionament i qualitat per a la nostra ciutadania. Voldria també fer un poquet...,
pel tema de les al·legacions a què es referia el Sr. Ruiz, que la comissió de seguiment
realment és per a debatre i proposar coses, per a treballar en definitiva. La informació
d’evolució i seguiment de les corresponents, forma part de l’administració, no de nosaltres.
Després el que demanen de la sessió d’audiència pública..., bé..., nosaltres entenem que la
participació és una cosa dinàmica, no una cosa fixa o obligatòria. Nosaltres ens reunim amb
associacions, entitats, veïns i altres, i estem contínuament en contacte amb tot el món, no
ens fa falta aquesta audiència pública, perquè la fem contínuament. Després, la participació
en el plenari de la ciutadania, aquelles persones que sempre compleixen la normativa poden
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parlar en el plenari; ara bé, les atribucions a les quals vostés es refereixen en la moció que
fan, corresponen als grups municipals, és la seua feina, pretendre que..., atribuir-les a altres
entitats o altres persones vulnera la legalitat. Per tant, no es podia acceptar. I sobre la petició
d’informació als consells, únicament volen que canviem la redacció, però açò està regulat en
el Reglament de Participació, si se l’hagueren llegit, ho sabrien. La participació, com deia, és
voluntària, si vostés no han volgut fer-ho, és que no han volgut treballar, és cosa seua, i
altres que diuen que se’ls ha passat per alt, com va dir la Sra. Amàlia en una comissió. És
molt respectable, totes les coses que vostés diuen són respectables, però hauran de donar
compte a qui els incumbisca, que són els ciutadans que van confiar en vostés i els van votar.
Sra. Rosa García:
Muchas gracias. Gracias Sr. Alcalde. Por alusiones del portavoz del Grupo Popular,
únicamente decir que…
Sr. Alcalde:
No és per al·lusions, té dret a un torn de paraula.
Sra. Rosa García:
Si, si.
Sr. Alcalde:
Ho dic perquè després si demana…
Sra. Rosa García:
Únicamente decir que las palabras, cuando distorsionan la realidad lo que hacen es
corromperla entonces, en este caso, yo lo que quiero resaltar el trabajo que ha hecho mi
grupo Ciudadanos, especialmente resaltar el trabajo que ha hecho mi compañero Marcos,
desde hace muchísimos meses, para poder colaborar, en este Reglamento de Participación
Ciudadana, cuyas aportaciones se han visto reflejadas y es ese el motivo por el que vamos
a reiterar nuestro voto positivo, también decir que Marcos sigue trabajando en este
documento porque como bien nos dijo la regidora, todavía está abierto. Muchas gracias.
9. 7319/2020 PROTECCIÓ CIVIL
APROVACIÓ PER L'AJUNTAMENT EN PLE DEL “PLA TERRITORIAL MUNICIPAL
FRONT A LES EMERGÈNCIES D'ALCOI”, AIXÍ COM ELS SEUS ANNEXOS
En cumplimiento del Artículo 14.b de la LEY 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat
Valenciana, de Protección Civil y Gestión de Emergencias, donde se indica:
“Artículo 14. Municipios
1. Dentro del ámbito de competencias atribuido en la legislación de régimen local y de acuerdo
con los principios recogidos en la presente ley, corresponde a los municipios: a) Crear una
estructura propia municipal de protección civil. b) Elaborar y aprobar el Plan Territorial
Municipal frente a Emergencias, y los planes de actuación municipal frente a riesgos
concretos, así como, en su caso, cualquier otro instrumento de planificación de protección civil
de ámbito municipal. c) Colaborar …….”
El Departamento de Emergencias y Protección Civil ha elaborado el nuevo Plan Territorial
frente a Emergencias de Alcoy, ya que el anterior databa de finales de 1994 y estaba
claramente desfasado. De la parte correspondiente a los anexos donde figuran datos de
carácter personal se han realizado dos versiones, una completa para aprobar en Pleno y
otra para la exposición pública donde se han eliminado estos datos.
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Este Plan se ha redactado siguiendo las directrices fijadas el Plan Territorial de Emergencia
de la Comunitat Valenciana y bajo la supervisión de los técnicos de la Agencia Valenciana de
Seguridad y Respuesta a las Emergencias.
Para continuar la tramitación del mismo es necesaria su aprobación por la Corporación
Municipal en sesión Plenaria, previo trámite de información pública, requisito indispensable
según el Artículo 23.3 para que la Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana
lo homologue.
“Artículo 23. Los planes territoriales de ámbito inferior al comunitario
1. Los planes territoriales de ámbito inferior al de la Comunitat serán de ámbito municipal
y supramunicipal. 2. La estructura y contenido de estos planes se acomodarán a las
directrices dispuestas en esta ley y a las que fije el Plan Territorial de Emergencia de la
Comunitat Valenciana. 3. Dichos planes serán aprobados por los plenos de las
respectivas corporaciones locales, o por el pleno del órgano supramunicipal, en su caso,
previo el trámite de información pública, debiendo ser homologados por la Comisión de
Protección Civil de la Comunitat Valenciana en un plazo no superior a tres meses desde
su recepción, siendo el silencio administrativo positivo. 4. En el caso …….”
En base a lo anterior, el funcionario del servicio jurídico informa favorablemente el
expediente, siendo el órgano competente para adoptar los acuerdos necesarios es el Pleno,
previo el trámite de información Pública, trámite éste que se ha cumplido según consta en
certificado emitido por la administrativa de gestión del SIAC sin que se hayan presentado
alegaciones al mismo; asimismo en el informe del Jefe del Departamento de Emergencias y
Protección Civil, se relacionan los errores detectados en el mismo y que han sido
subsanados de oficio.
Cabe señalar que la aprobación del Plan Territorial Municipal frente a Emergencias de Alcoy
no supone gasto para la arcas municipales.
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 unanimidad de sus
asistentes, adopta los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aprobar el “Plan Territorial Municipal frente a Emergencias de Alcoy”, así como sus
Anexos.
SEGUNDO: Dar traslado a la Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana para
su homologación.
Sra. Secretaria: Siguiente punto es la ratificación del decreto de Alcaldía núm. 2421/2020,
de 8 de julio, sobre “Subvenciones destinadas a fomentar los acuerdos territoriales en
materia de ocupación y desarrollo local en la Comunidad Valenciana”.
Este punto no ha sido dictaminado por comisión informativa y, por lo tanto, habría primero
que ratificar la urgencia para la inclusión en el orden del día.
Sr. Alcalde: Bé, com sabeu, formem part d’ACTAIO, dels acords territorials d’Alcoi, Ibi i
Ontinyent. I, d’acord amb eixe acord, en cada convocatòria és un dels ajuntaments el
sol·licitant de la subvenció. Esta última, que estem executant ara, és l’Ajuntament d’Alcoi, i
ara torna a l’Ajuntament d’Ontinyent, i és la delegació de l’autorització perquè demane ell en
nom dels tres ajuntaments.
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El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de sus asistentes, aprueba ratificar la inclusión
del siguiente punto en el orden del día por razón de urgencia.
10. 15949/2020 PROMOCIÓ ECONÒMICA
RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2421/2020, DE DATA 8 DE JULIOL DE
2020, SOBRE “SUBVENCIONS DESTINADES A FOMENTAR ELS ACORDS
TERRITORIALS EN MATÈRIA D´OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL A LA
COMUNITAT VALENCIANA”.
Por Decreto de la Alcaldía de fecha 8 de julio de 2020, se dictó Resolución 2421/2020,
atinente a subvenciones destinadas a fomentar los acuerdos territoriales en materia de
empleo y desarrollo local en la Comunitat Valenciana, reguladas en la Orden 12/2016, de 29
de julio, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo.
La Resolución de 12 de junio de 2020, del director general de LABORA, Servicio Valenciano
de Empleo y Formación, de convocatoria de subvenciones a que se refiere el párrafo
anterior, establece en el Resuelvo Sexto.2 que “El plazo para la presentación de las
solicitudes será de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del
extracto de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana”, extracto que se
publicó el 17 de junio de 2020.
Considerando lo dispuesto en el art. 2.1.b) de la Orden 12/2016, de 29 de julio, de la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo en el que se
indica que “cuando el ámbito de actuación incluya a más de una entidad local, deberá
constar un acuerdo previo entre ellas y solo podrá presentar solicitud una de las entidades
que lo hubieran suscrito” , y visto el Acuerdo Territorial de Empleo y Desarrollo Local Alcoi –
Ibi – Ontinyent (AIO) de fecha 22 de noviembre 2016 firmado por los agentes sociales más
representativos y otros actores clave, públicos y privados, del territorio y la participación de
la Generalitat, particularmente a través de una Dirección Territorial del SERVEF.
Dado que el plazo de presentación de la solicitud de subvención, finalizó con anterioridad a
la realización del Pleno del mes de julio, se optó por dictar la Resolución de la Alcaldía de
fecha 8 de julio de 2020, y someter ésta a la consideración del Pleno para su ratificación.
A la vista de lo anterior, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus asistentes,
adopta los siguientes acuerdos:
PRIMERO. Ratificar el Decreto de la Alcaldía núm. 2421/2020, de fecha 8 de julio de 2020,
que es del tenor literal siguiente:
“SUBVENCIONS DESTINADES A FOMENTAR ELS ACORDS TERRITORIALS EN
MATÈRIA D´OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL A LA COMUNITAT
VALENCIANA.
En fecha 22 de noviembre de 2016 se formalizó el Acuerdo territorial de empleo y desarrollo
local entre los municipios de Alcoy, Ibi, Ontinyent, las asociaciones empresariales FEDAC,
IBIAE, COEVAL, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y la Directora General de
Empleo y Formación del SERVEF (actual LABORA Servicio Valenciano de Empleo y
Formación) previamente aprobado por el pleno de la corporación en fecha 31 de octubre de
2016.

24/112

Vista la Orden 12/2016, de 29 de julio, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras del
programa de fomento de los acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo local
en la Comunidad Valenciana, publicada en el DOGV de 2 de agosto de 2016, y la
convocatoria de subvenciones para 2020, destinadas a la financiación de estas actuaciones,
según Resolución de 12 de junio de 2020, del Director General de LABORA Servicio
Valenciano de Empleo y Formación, publicada en el DOGV de 17 de junio de 2020.
Considerando que el plazo para presentar la solicitud es de quince días, a contar desde el
día siguiente a la publicación del extracto de la mencionada Resolución y que el
Ayuntamiento de Ontinyent necesita presentar los respectivos acuerdos de Resolución de
los Ayuntamientos de Ibi y Alcoy.
Esta Alcaldía, RESUELVE:
Primero.- Aprobar por razón de urgencia la tramitación del expediente: Subvenciones
destinadas a fomentar los acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo local en
la Comunidad Valenciana.
Segundo.- Adherirse a lo dispuesto en las bases reguladoras del programa de fomento de
los acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo local en la Comunidad
Valenciana, reguladas por la Orden 12/2016, de 29 de julio, de la Consellería de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, publicada en el DOGV de 2 de
agosto de 2016.
Tercero.- Aprobar el Programa de Proyecto Experimental V: “Formación Profesional,
Innovación y Transformación Digital para el Desarrollo Local. Áreas funcionales de Alcoi y la
Vall d’ Albaida.
Cuarto.- Autorizar al Ayuntamiento de Ontinyent, en representación de todas las entidades
parte del Acuerdo, para realizar las gestiones y trámites necesarios, incluida la solicitud de
subvención a LABORA, al amparo de la Resolución de 12 de junio de 2020, publicada en el
DOGV de fecha 17 de junio de 2020.
Quinto.- Facultar al Sr. Alcalde, o concejal que legalmente le sustituya para la firma de
cuantos documentos sean precisos en orden a la efectividad de lo resuelto.
Sexto.- Dar cuenta de esta Resolución al Ayuntamiento Pleno en la próxima sesión que
celebre, a efectos de su ratificación.”
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde o concejal que legalmente le sustituya, para la firma de
cuantos documentos sean precisos para la efectividad de lo acordado.
TERCERO.- Dar cuenta a la Comisión Informativa de Dinamización Económica en la
próxima sesión a celebrar.
11. 3144/2020 SERVEIS SOCIALS
ORDENANÇA REGULADORA DE L'ATORGAMENT I ÚS DE LA TARGETA
D’ESTACIONAMENT PER A VEHICLES QUE TRANSPORTEN PERSONES AMB
DIVERSITAT FUNCIONAL QUE PRESENTEN MOBILITAT REDUÏDA A LA CIUTAT
D’ALCOI

25/112

Una de les prioritats d’aquest govern municipal i concretament d’aquesta Regidora, és la
defensa i promoció dels drets social i especialment la no-discriminació i drets de les
alcoianes i alcoians amb diversitat funcional i les seues famílies a la igualtat d’oportunitats, a
la integració i a l’accessibilitat universal.
Tots i totes tenim els mateixos drets i els mateixos deures. Malauradament, les persones no
sempre tenim accés a les mateixes oportunitats, i és obligació de l’Administració aconseguir
que tothom dispose d’unes condicions mínimes per a la seua vida personal.
Uns dels drets d’aquestes persones amb diversitat funcional i de la seua inclusió social, és
que aquest Ajuntament d’Alcoi, protegisca de forma especial els seus dret i siguem garants
del ple exercicis del seus drets, especialment el que afecta a la seua mobilitat i facilitar
l’estacionament a aquestes persones.
Es per tot això que es veu la necessitat d’adaptar la normativa municipal reguladora de la
«ORDENANZA REGULADORA DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA
VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN PERSONAS CON MOVIDAD REDUCIDA” a la
normativa vigent, i per tant, veig l’obligació d’aprovar una nova ordenança.
Aquest Ajuntament en sessió plenària celebrada el dia 23 de febrer de 2015, va aprovar
provisionalment l'Ordenança reguladora de la Targeta d'estacionament per a vehicles que
transporten persones amb mobilitat reduïda, aprovada definitivament el 13 de juliol de 2015,
aquesta es va redactar d'acord amb el que establix l'Ordre d'11 de gener de 2001, de la
Conselleria de Benestar Social ORDENANÇA REGULADORA DE L'ATORGAMENT I ÚS
DE LA TARGETA D’ESTACIONAMENT PER A VEHICLES QUE TRANSPORTEN
PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL QUE PRESENTEN MOBILITAT REDUÏDA A
LA CIUTAT D’ALCOI»er la qual es regula la targeta d'estacionament per a vehicles que
transporten persones amb mobilitat reduïda i s'establixen les condicions per a la seua
concessió.
Amb posterioritat aquesta ordenança va ser modificada per adequar els requisits d’obtenció
a la normativa vigent, però, no obstant això, hem observat una falta d'adequació a la resta
del
Decret 72/2016, de 10 de juny, del Consell, pel qual es regula la targeta
d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten
mobilitat reduïda i s'establixen les condicions per a la seua concessió.
Facultat que tenim atribuïda en virtut de les següents normes, entre altres:
a)

L’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, que estableix entre altres com a competència pròpia municipal: «e) Avaluació i
informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en
situació o risc d’exclusió social. g) Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat».

b) -L’article 33.3 Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat
Valenciana, que recull les competències dels municipis de la nostra comunitat i diu:
«b) "Ordenació del tràfic de vehicles i persones en les vies urbanes" i k) «Prestació
dels servicis socials, promoció, reinserció social(...)»
c)

Als articles 15 i 25 de la llei Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana,
d’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la
Comunicació, disposa que els ajuntaments hauran d’aprovar normatives que faciliten
el desplaçament i l’estacionament a les persones amb diversitat funcional que el
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necessiten, i que les proveïsquen de la targeta d’estacionament corresponent,
regulada en el Decret 72/2016, de 10 de juny, del Consell.
d) Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió
social on a l’article 30 estableix que els ajuntaments adoptaran les mesures
necessàries per a facilitar l’estacionament a persones amb problemes de mobilitat,
per raó de la seua diversitat funciona.
Conseqüentment, i a fi d'adaptar l'ordenança d'aquest Ajuntament a les condicions
establides en la normativa esmentada, així com en el que disposa en el Decret 72/2016 i
d'acord amb l'informe tècnic i jurídic, s'ha proposat l’ aprovació d’una nova ordenança.
A la vista de l’anterior, així com del dictamen favorable de la Comissió Informativa de
Dinamització Econòmica, el Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots a favor dels
regidors dels grups municipals SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), CIUDADANOS
(2), GUANYAR ALCOI (2) i VOX (1), i amb l’abstenció dels regidors dels grups municipals
COMPROMÍS ALCOI (2) i PODEM (2), adopta els següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment l'Ordenança REGULADORA DE L'ATORGAMENT I ÚS DE LA
TARGETA D’ESTACIONAMENT PER A VEHICLES QUE TRANSPORTEN PERSONES AMB
DIVERSITAT FUNCIONAL QUE PRESENTEN MOBILITAT REDUÏDA A LA CIUTAT D’ALCOI,
el text del qual és el següent:
«ORDENANÇA REGULADORA DE L'ATORGAMENT I ÚS DE LA TARGETA
D’ESTACIONAMENT PER A VEHICLES QUE TRANSPORTEN PERSONES AMB
DIVERSITAT FUNCIONAL QUE PRESENTEN MOBILITAT REDUÏDA A LA CIUTAT
D’ALCOIEXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Constitució Espanyola en l’article 9.2 diu que «Correspon als poders públics de
promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els
quals s’integra siguen reals i efectives; remoure els obstacles que n’impedisquen o en
dificulten la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política,
econòmica, cultural i social». A més, en l’article 49 estableix que: «Els poders públics duran
a terme una política de previsió, tractament, rehabilitació i integració dels disminuïts físics,
sensorials i psíquics, als quals prestaran l’atenció especialitzada que requerisquen, i els
empararan especialment en el gaudi dels drets que aquest Títol atorga a tots els ciutadans».
L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. La Llei Orgànica 1/2006, de 10
d’abril, assenyala, en l’article 10, que l’actuació de la Generalitat se centrarà primordialment
en la defensa i promoció dels drets socials, en especial la no-discriminació i drets de les
persones amb diversitat funcional i les seues famílies a la igualtat d’oportunitats, a la
integració i a l’accessibilitat universal en qualsevol àmbit.
La competència municipal està reconeguda en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, en l’article 25.2. recull com a
competències pròpies dels municipis: «e) Avaluació i informació de situacions de necessitat
social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. g) Trànsit,
estacionament de vehicles i mobilitat».
El Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.
Aquesta llei té per objecte garantir el dret a la igualtat d’oportunitats i tracte, així com
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l’exercici real i efectiu dels drets de les persones amb diversitat funcional en igualtat de
condicions respecte de la resta de ciutadans i ciutadanes. En l’article 30 estableix que els
ajuntaments adoptaran les mesures necessàries per a facilitar l’estacionament a persones
amb problemes de mobilitat, per raó de la seua diversitat funcional.
La Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat,
aprovada el 13 de desembre de 2006, per l’Assemblea General de les Nacions Unides,
regula el dret a la mobilitat i consagra els principis de respecte per la diferència i l’acceptació
de les persones amb diversitat funcional com a part de la diversitat i la condició humana.
La Unió Europea també s’ha pronunciat sobre aquesta matèria. En concret, l’any 1998, el
Consell de la Unió Europea va dictar una Recomanació, la 376/98, aprovada el 4 de juny,
sobre la creació de la Targeta d’Estacionament per a persones amb discapacitats, on insta
que els estats membres creen una targeta d’estacionament d’acord amb un model
comunitari uniforme reconegut recíprocament per tots, amb la finalitat que tots els titulars de
les targetes puguen gaudir d’aquesta en tota la Unió Europea, de conformitat amb la
legislació vigent de cada país on es trobe l’usuari.
Per altra banda, la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana,
d’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la
Comunicació, estableix en els seus articles 15 i 25 que els ajuntaments hauran d’aprovar
normatives que faciliten el desplaçament i l’estacionament a les persones amb diversitat
funcional que el necessiten, i que les proveïsquen de la targeta d’estacionament
corresponent, regulada en el Decret 72/2016, de 10 de juny, del Consell.
Així com el DECRET 65/2019, de 26 d’abril, del Consell, de regulació de l’accessibilitat
en l’edificació i en els espais públics, que té com a objecte la regulació d’accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació, per a facilitar
l’accessibilitat universal a totes les persones i la utilització no discriminatòria i independent.
D’altra banda, el Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les
condicions bàsiques d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per a persones amb
discapacitat que presenten mobilitat reduïda, ha ampliat l’hàbit subjectiu de les persones
titulars del dret a obtenir la targeta d’estacionament, tant per a les persones amb diversitat
funcional i amb mobilitat reduïda reconeguda reglamentàriament, a les persones amb una
determinada discapacitat visual i a les persones físiques i jurídiques que transporten en
vehicles d’ús col·lectiu persones amb diversitat funcional.
En aquest sentit, el passat 21 de juny de 2016 es va publicar al DOCV, el DECRET 72/2016,
de 10 de juny, del Consell, pel qual es regula la targeta d’estacionament per a vehicles
que transporten persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda i se
n’estableixen les condicions per a la concessió.
Considerant aquests antecedents i atenent a la necessitat d’adaptar la nostra ordenança
municipal als canvis legislatius vigents i, en conseqüència, de l’atribució de competències
municipals que ens atorga la normativa vigent, l’Ajuntament d’Alcoi aprova el següent Marc
regulador del tràmit i l’expedició de targetes d’estacionament per a vehicles que transporten
persones amb diversitat funcional amb mobilitat reduïda, mitjançant aquesta ordenança.
La redacció d’aquesta Ordenança s’ha realitzat respectant els principis de la bona regulació
previstos en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
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Respecte dels principis de bona regulació, amb aquesta ordenança es persegueix l’objectiu
d’impulsar el dret a la igualtat i la participació plena i efectiva en la societat de les persones
amb diversitat funcional.
Quant als principis de participació, proporcionalitat, seguretat jurídica i transparència, han
estat tinguts en compte en la redacció i l’elaboració d’aquesta Ordenança, per la qual cosa,
hem sotmés el text de projecte d’Ordenança a consulta, tant del personal tècnic d’aquest
Ajuntament com de les persones i institucions interessades a través del procés de consulta
pública.
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
Aquesta ordenança té per objecte la sol·licitud, l’ús, el procediment d’atorgament i
sancionador de la targeta d’estacionament per als vehicles que transporten persones amb
diversitat funcional que presenten mobilitat reduïda, per a facilitar la seua circulació,
autonomia personal i integració social i professional, d’acord amb el que estableix el Reial
Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques
d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat que presenten
mobilitat reduïda; i el Decret 72/2016, de 10 de juny, del Consell, pel qual es regula la
targeta d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que
presenten mobilitat reduïda i se n’estableixen les condicions per a la concessió.
Article 2. Definició i àmbit territorial
La Targeta d’Estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda,
és un document públic de caràcter administratiu, personal i intransferible, que expedeix
l’Ajuntament d’Alcoi, i que legitima el titular d’aquesta a exercir els drets previstos en
aquesta Ordenança.
La Targeta d’Estacionament té validesa al municipi d’Alcoi, en tot el territori de l’estat
espanyol, així com en tots els municipis de la Unió Europea, d’acord amb la seua normativa
aplicable, i podran utilitzar-la amb els mateixos drets i obligacions previstos en aquesta
norma, d’acord amb la Recomanació 98/376/CE, de 4 de juny de 1998, del Consell de la
Unió Europea.
Article 3. Titulars del dret a obtenir la targeta d’estacionament
1. Podran obtenir la targeta d’estacionament les persones físiques majors de 3 anys
empadronades a l’Ajuntament d’Alcoi, que tinguen reconeguda oficialment la condició de
persona amb discapacitat, d’acord amb el que estableix l’article 4.2 del Text Refós de la Llei
General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, i l’article 7.1 pel qual es regula la targeta
d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten
mobilitat reduïda i estableix les condicions per a la seua concessió, que es troben en alguna
de les situacions següents:
a) Que presenten mobilitat reduïda, segons l’annex 2 del Reial Decret
1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per a reconeixement, declaració
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i qualificació del grau de discapacitat, dictaminada pels equips multiprofessionals
de qualificació i reconeixement del grau de discapacitat.
b) Que mostren en el seu millor ull una agudesa visual igual o inferior al 0,1 amb
correcció, o un camp visual reduït a 10 graus o menys, dictaminada pels equips
multiprofessionals de qualificació i reconeixement del grau de discapacitat.
2. Alhora, podran obtenir la targeta d’estacionament les persones físiques o jurídiques
titulars de vehicles destinats exclusivament al transport col·lectiu de persones amb
diversitat funcional que presten serveis socials de promoció de l’autonomia personal i
d’atenció a la dependència a què es refereix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, així
com els serveis socials a què es refereix el Text Refós de la Llei General de drets de les
persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
1/2013, de 29 de novembre.
Article 4. Targeta provisional amb caràcter excepcional
1. A més dels supòsits previstos en els apartats anteriors, podran obtenir la targeta
d’estacionament, amb caràcter excepcional i provisional, per raons humanitàries, les
persones físiques que presenten mobilitat reduïda, encara que aquesta no haja sigut
dictaminada oficialment, per causa d’una malaltia o patologia d’extrema gravetat que
represente fefaentment una reducció substancial de l’esperança de vida que es
considera normal per a la seua edat i la resta de condicions personals, i que raonablement
no permeta tramitar en temps la sol·licitud ordinària de la targeta d’estacionament (d’acord
amb el que preveu la disposició addicional primera del Reial Decret 1056/2014, de 12 de
desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió i ús de la targeta
d’estacionament per a persones amb discapacitat).
2. Per a l’obtenció de la targeta d’estacionament provisional, l’acreditació dels punts
enunciats en l’apartat anterior s’efectuarà per mitjà de l’emissió del certificat corresponent
per part del personal mèdic facultatiu dels serveis públics de salut, que haurà de tenir la
validació de la inspecció dels serveis sanitaris competents per raó del domicili de la
persona sol·licitant.
3. Als titulars de la targeta d’estacionament provisional els seran aplicables els drets,
obligacions i condicions d’ús regulats en aquesta ordenança, durant el temps que dure la
seua concessió.
4. La concessió de la targeta de caràcter provisional tindrà una duració màxima d’un any, i
pot prorrogar-se per un període igual, sempre que es mantinguen les condicions inicials
requerides per al seu atorgament.
5. L’òrgan competent per a l’emissió de la targeta podrà realitzar les actuacions necessàries
per a la comprovació de la concurrència dels requisits previstos en aquesta ordenança.
Article 5. Règim jurídic
Per a tot allò que no hi ha previst en aquesta Ordenança, s’estarà al que es disposa en el
Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques
d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat i, si escau, la
legislació de desenvolupament d’aquestes; el Decret 72/2016, de 10 de juny, del Consell, pel
qual es regula la targeta d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb
discapacitat que presenten mobilitat reduïda i s’estableixen les condicions per a la seua
concessió; l’Ordre 2/2017, d’1 de juny, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives, per la qual es crea i regula el Registre Autonòmic de Targetes
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d’Estacionament per a Persones amb Mobilitat Reduïda de la Comunitat Valenciana; o les
normes que els substituïsquen.
Article 6. Drets de les persones titulars i limitacions d’ús
1. Les persones titulars de la targeta d’estacionament tindran els drets següents sempre que
exhibisquen de forma visible la targeta original a l’interior del vehicle:
a) Reserva de plaça d’aparcament, després de la sol·licitud prèvia a
l’Ajuntament d’Alcoi i justificació de la necessitat, d’acord amb les
condicions que establisquen les administracions autonòmica o local, en
lloc pròxim al domicili o lloc de treball. La plaça haurà de senyalitzar-se
amb el símbol internacional d’accessibilitat.
b) Estacionament en els llocs habilitats per a les persones amb diversitat
funcional.
c) Estacionament en les zones d’aparcament de temps limitat, en cas que
aquestes zones foren regulades i habilitades, durant un temps màxim de
30 minuts.
d) Parada o estacionament en les zones reservades per a càrrega i
descàrrega, durant un temps màxim de 30 minuts, sempre que no
s’ocasionen perjudicis als vianants o al trànsit.
e) Parada en qualsevol lloc de la via, per motius justificats i durant un temps
màxim de 30 minuts, sempre que no s’ocasionen perjudicis als vianants o
al trànsit, i d’acord amb les instruccions dels agents de l’autoritat.
f) Accés a vies, àrees o espais urbans amb circulació restringida a residents
sempre que la destinació es trobe en l’interior d’eixa zona.
2. La possessió de la targeta d’estacionament en cap cas no representarà cap autorització
per a estacionar en zones de vianants, en passos de vianants, en els llocs i supòsits en què
estiga prohibit parar, llocs que obstruïsquen guals o eixides d’emergència, zones fitades per
raons de seguretat pública i espais que reduïsquen carrils de circulació.
Article 7. Obligacions de les persones titulars
1. La persona titular de la targeta d’estacionament o, si escau, els seus representants legals,
està obligada a:
a) Custodiar la targeta d’estacionament i vetlar per la seua utilització
correcta, d’acord amb les condicions d’ús previstes en l’article 16
d’aquesta ordenança.
b) Col·locar la targeta d’estacionament al tauler de control del vehicle o
adherir-la al parabrisa davanter per l’interior, sempre amb el document
original, de manera que resulte clarament visible i llegible des de
l’exterior i exhibir-la per al seu control, quan així li ho requerisca
l’autoritat.
c) Identificar-se quan així li ho requerisca un/una agent de l’autoritat,
acreditant la seua identitat amb el document nacional d’identitat, número
d’identificació fiscal, targeta de residència o qualsevol altre document
oficial identificatiu, sense el qual no podrà fer ús de la targeta
d’estacionament. Els menors de 14 anys podran acreditar la seua
identitat per mitjà de l’exhibició del document de reconeixement de grau
de discapacitat.
d) Col·laborar amb els agents de l’autoritat per a evitar, en el grau més gran
possible, els problemes de trànsit que pogueren ocasionar en exercir els
drets que els confereix la utilització de la targeta d’estacionament.
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e) Tornar la targeta d’estacionament caducada en el moment de la
renovació o al final de la seua vigència.
f) No fer-ne un ús fraudulent.
2. En cas de pèrdua, robatori o destrucció de la targeta, la persona titular o persona que
acredite la seua representació haurà de comunicar-ho immediatament a l’Ajuntament d’Alcoi,
com a màxim en el termini d’un mes, mitjançant un escrit presentat en qualsevol registre
municipal, per correu electrònic, o per compareixença personal en el Departament de
Benestar Social corresponent al seu domicili, i la targeta quedarà anul·lada amb caràcter
general. En cas de recuperació d’aquesta, haurà de ser retornada al Departament de
Benestar Social corresponent.
3. L’incompliment d’aquestes obligacions podrà donar lloc a la cancel·lació de la targeta
d’estacionament o a la seua retirada temporal, sense perjudici de les sancions previstes
per l’ordenament jurídic, de conformitat amb el que es preveu en els articles 6.2 i 12 del
Decret 72/2016, de 10 de juny, del Consell, sense perjudici de la possible obertura de
l’expediente sancionador corresponent. En aquest cas el titular de la targeta o el seu
representant legal hauran de fer lliurament de la targeta d’estacionament original al
Departament de Benestar Social corresponent al seu domicili en el termini d’un mes, a
comptar des de la notificació de la resolució de suspensió temporal o cancel·lació de la
targeta.
CAPÍTOL II PROCEDIMENT
Article 8. Requisits de les persones sol·licitants
1. Podran ser titulars d’aquesta targeta d’estacionament aquelles persones físiques veïnes
d’Alcoi que complisquen els requisits següents:
a) Empadronament. Residir i estar empadronat a Alcoi.
b) Edat. Tenir una edat superior a 3 anys.
c) Condició de persona amb discapacitat. Disposar de la preceptiva resolució de
reconeixement de discapacitat, emesa pel Centre d’Avaluació i Orientació de
Discapacitat dependent de l’òrgan competent de la Generalitat.
d) Acreditació de problemes de mobilitat. Que vindrà determinada d’acord amb el que
estableix l’article 3 d’aquesta ordenança i, si és el cas, l’article 4 d’aquesta, per a la
targeta provisional amb caràcter excepcional.
2. En el cas de persones físiques o jurídiques titulars de vehicles destinats exclusivament al
transport col·lectiu de persones amb diversitat funcional, hauran d’estar inscrites en el
Registre de Titulars d’Activitats, Centres i Serveis d’Acció Social, de la conselleria competent
en matèria de persones amb diversitat funcional.
Article 9. Sol·licitud i lloc de presentació
L’expedient s’iniciarà a sol·licitud de la persona interessada mitjançant la presentació
de l’imprés normalitzat municipal, disponible en el Departament de Benestar Social i en la
Seu Electrònica, juntament amb la documentació necessària, al Registre d’Entrada de
l’Ajuntament d’Alcoi o Registre Electrònic (Seu Electrònica), sense perjudici de poder
presentar-la en els llocs previstos en la legislació aplicable en matèria de procediment
administratiu comú, article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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Els documents que no puguen presentar-se telemàticament, seran presentats a través del
Registre d’Entrada.
En qualsevol cas, les persones jurídiques, estaran obligades a relacionar-se a través de
mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit
d’un procediment administratiu, com estableix l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Article 10. Documentació
1. La documentació que cal presentar, juntament amb la sol·licitud, sempre que no es
trobe ja en poder de l’Ajuntament d’Alcoi o que puga ser consultada telemàticament o
obtenir-se mitjançant autorització expressa, a través dels serveis i la verificació de dades
habilitades, en els termes establits per la legislació en matèria de protecció de dades de
caràcter personal, serà la següent:
a) En cas de persona amb diversitat funcional que presenten mobilitat reduïda:
1. Original i còpia del DNI de la persona amb diversitat funcional.
2. Acreditació de la representació i fotocòpia del NIF del representant legal, si és
procedent.
3. Còpia compulsada de la resolució de reconeixement de la condició de persona amb
discapacitat.
4. Dues fotografies amb format carnet del titular.
5. Dictamen relatiu a la mobilitat, amb l’especificació de la condició de mobilitat reduïda
i, en el seu cas, del termini de la revisió. O, en el seu cas, dictamen acreditatiu de la
condició de persona amb ceguera, deficiència visual greu i sordceguera, amb
especificació del nivell d’agudesa visual i/o camp visual i del seu caràcter permanent.
Aquest dictamen haurà de ser emés pel Centre d’Avaluació i Orientació de
Discapacitat dependent de l’òrgan competent de la Generalitat, d’acord amb el que
recull article 3.1.b d’aquesta ordenança.
6. Declaració jurada de la persona sol·licitant o representant legal de no posseir cap
targeta d’estacionament expedida en un altre municipi o entitat pública.
7. Autorització, signada per la persona sol·licitant o representant legal, per a la cessió
de dades de caràcter personal a la Generalitat Valenciana, a l’efecte de procedir a la
inscripció de la targeta en el Registre Autonòmic de Targetes d’Estacionament per a
Persones amb Mobilitat Reduïda de la Comunitat Valenciana.
b) En el cas de persona física o jurídica titulars de vehicles destinats exclusivament al
transport col·lectiu de persones amb diversitat funcional:
1. Fotocòpia del permís de circulació.
2. Certificat d’inscripció de l’entitat en el Registre de Titulars d’Activitats, Centres i
Serveis d’Acció Social de la Conselleria competent que presten serveis socials de
promoció de l’autonomia personal i d’atenció a la dependència, així com els serveis
socials, als quals es refereix el Text Refós de la Llei General de drets de les persones
amb discapacitat i de la seua inclusió social.
3. Declaració responsable signada per la persona sol·licitant o representant legal, en
cas de tractar-se d’una persona jurídica, que el vehicle la matrícula del qual s’indica
està destinat exclusivament al transport col·lectiu de persones amb diversitat
funcional.
4. Acreditació de la representació i fotocòpia del NIF del representant legal, si és
procedent.

33/112

5. Declaració jurada, signada per la persona sol·licitant o representant legal, en cas de
tractar-se d’una persona jurídica, de no posseir targeta d’aparcament expedida en un
altre municipi o entitat pública.
6. Autorització, signada per la persona sol·licitant o representant legal, per a la cessió
de dades de caràcter personal a la Generalitat Valenciana, a l’efecte de procedir a la
inscripció de la targeta en el Registre Autonòmic de Targetes d’Estacionament per a
Persones amb Mobilitat Reduïda de la Comunitat Valenciana.
c) Si escau per a persones que presenten mobilitat reduïda, encara que no haja estat
dictaminada oficialment, per poder accedir a la targeta d’estacionament amb caràcter
excepcional i provisional:
1. Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant.
2. Informe del metge especialista dels serveis públics de salut, que acredite la malaltia
o patologia d’extrema gravetat, les carències de mobilitat i la reducció substancial de
l’esperança de vida, que haurà de ser verificat i validat per la inspecció sanitària.
3. Acreditació de la representació i fotocòpia del NIF del representant legal, si és
procedent.
4. Dues fotografies de format carnet del titular.
5. Declaració jurada de la persona sol·licitant o representant legal, de no posseir cap
targeta d’estacionament expedida en un altre municipi o entitat pública.
6. Autorització, signada per la persona sol·licitant o representant legal, per a la cessió
de dades de caràcter personal a la Generalitat Valenciana, a l’efecte de procedir a la
inscripció de la targeta en el Registre Autonòmic de Targetes d’Estacionament per a
Persones amb Mobilitat Reduïda de la Comunitat Valenciana.
2. Les dades personals facilitades estaran protegides d’acord amb la normativa vigent en
matèria de tractament de dades personals.
Article 11. Tramitació
1. L’expedient s’iniciarà a sol·licitud de la persona interessada mitjançant la presentació de
l’imprés normalitzat municipal al Departament de Benestar Social corresponent al seu
domicili i s’ajustarà al que estableix aquesta ordenança.
2. Rebuda la sol·licitud a l’Ajuntament d’Alcoi, la verificarà i es podran realitzar d’ofici les
actuacions que considere necessàries per a la determinació, el coneixement i comprovació
de les dades mitjançant les quals s’ha de fonamentar aquesta resolució.
3. Quan la sol·licitud no posseïsca els requisits que s’exigeixen o no s’acompanye la
documentació que d’acord amb aquesta ordenança resulta exigible, se li notificarà a la
persona interessada la causa que impedeix la continuació del procediment i se li requerirà
perquè en un termini de 10 dies repare la carència o acompanye els documents preceptius,
amb la indicació que, si no ho fa així, s’arxivarà l’expedient sense fer cap tràmit més.
4. L’Ajuntament d’Alcoi, una vegada valorada tècnicament la sol·licitud, realitzarà un informeproposta d’aprovació o denegació, en què indicarà les causes que motiven aquesta
proposta.
5. En qualsevol fase de la tramitació de l’expedient, a la vista de la documentació que ens
conste, es podran demanar informes dels organismes i de les entitats que considere oportú i
podran realitzar-se les comprovacions necessàries sobre l’exactitud de tot això.
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6. Cal assenyalar que les faenes de vigilància i control de la utilització de les targetes
d’estacionament seran realitzades per la Policia Local.
Article 12. Resolució
1. El procediment finalitzarà mitjançant una resolució dictada per l’Alcalde o el membre de la
corporació que tinga delegada aquesta competència de resolució de concessió de targeta
d’estacionament per a persones que presenten mobilitat reduïda i serà entregada en el
Departament de Benestar Social corresponent al seu domicili, a la persona titular o a la
persona que acredite la seua representació i/o autorització, juntament amb un resum de les
condicions d’ús, qui signarà la recepció de la targeta d’estacionament.
En el cas de recollida de la targeta per una altra persona diferent del titular, haurà d’acreditar
la seua representació legal o autorització, i haurà d’haver aportat, en qualsevol cas, còpia
del seu DNI i còpia del DNI de la persona titular.
2. El termini màxim per a resoldre i notificar les sol·licituds les quals tinguen tota la
documentació completa, serà de tres mesos comptats des de la data en què la sol·licitud
haja tingut entrada en el Registre de l’Ajuntament d’Alcoi; això sense perjudici de la
possibilitat de suspendre el procediment en els termes establits en la norma de procediment
administratiu, segons disposa l’article 21.2 i 2 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, del
Procediment Administratiu Comú les Administracions Públiques; i de conformitat amb l’article
8.5 del Decret 72/2016, de 10 de juny, del Consell, pel qual es regula la targeta
d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten
mobilitat reduïda i s’estableixen les condicions per a la concessió.
Transcorregut el termini màxim establit sense que s’haja dictat i notificat cap resolució
expressa, la sol·licitud es podrà entendre desestimada, sense que això eximisca de
l’obligació legal de resoldre, com estableix l’article 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
3. La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra aquest es podrà
interposar un recurs potestatiu de reposició, o directament, recurs contenciós administratiu,
de conformitat amb la Llei 39/2015 i la legislació reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
4. Les targetes atorgades per l’Ajuntament d’Alcoi s’inscriuran en el Registre Autonòmic de
Targetes d’Estacionament per a Persones amb Mobilitat Reduïda de la Comunitat
Valenciana.
CAPÍTOL III VALIDESA I CONDICIONS D’ÚS
Article 13. Documentació acreditativa
S’expedirà segons el model establit en l’article 4 del Decret 72/2016, de 10 de juny, del
Consell.
El document esmentat s’anomena targeta d’estacionament per a persones amb diversitat
funcional que presenten mobilitat reduïda i serà entregat per l’Ajuntament d’Alcoi al
Departament de Benestar Social corresponent al domicili del titular de la targeta, juntament
amb un resum de les condicions d’ús i signaran la recepció d’aquestes.
La targeta podrà incorporar mitjans tecnològics que permeten la seua autenticació i control.
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Article 14. Validesa del document
1. La validesa de la targeta està especificada en aquella i dependrà de dos factors: de l’edat
de la persona titular i de les característiques del dictamen sobre la mobilitat, en relació amb
el fet de si és permanent o temporal, en el cas de ser persona física.
2. Per a majors de 18 anys, el termini de validesa es fixarà en 10 anys a comptar des de la
data d’expedició de la targeta, sempre que el dictamen determine l’existència d’una mobilitat
reduïda o ceguera, deficiència visual greu i sordceguera amb caràcter permanent.
Quan la mobilitat reduïda siga de caràcter temporal, la validesa de la targeta està marcada
pel termini d’aquesta.
3. En cas que la persona titular tinga una edat inferior a 18 anys i major de 3 anys, el
termini de validesa serà com a màxim de 5 anys, llevat que la durada de la mobilitat reduïda
fixada en el dictamen assenyale un termini inferior, i en aquest cas haurà d’ajustar-s’hi.
4. Per a persones físiques o jurídiques que transporten en vehicle d’ús col·lectiu persones
amb diversitat funcional, el termini de validesa serà com a màxim de 5 anys, sense perjudici
de la seua renovació.
5. Per a persones físiques a les quals s’expedisca una targeta amb caràcter excepcional i
provisional, per raons humanitàries, la seua validesa tindrà una durada màxima d’un any,
que podrà prorrogar-se per un període igual, sempre que es mantinguen les condicions
inicials requerides per al seu atorgament.
6. Les targetes caducades seran nul·les, sense perjudici del que estableix l’article següent
d’aquesta Ordenança.
7. Les persones titulars de la targeta, els seus representants legals o els seus hereus hauran
de tornar a l’Ajuntament la targeta d’estacionament al terme de la seua vigència i, si és el
cas, per defunció o per pèrdua dels requisits que en van motivar la concessió. El període
de devolució de la targeta serà d’un mes a comptar des del moment en què s’ha produït
alguna de les causes esmentades.
Article 15. Renovació de la targeta
1. Per a la renovació de la targeta d’estacionament, l’Ajuntament d’Alcoi actuarà a sol·licitud
de la persona interessada, ja siga el titular o el representant legal d’aquesta.
2. La renovació de la targeta està condicionada al següent:
a) Persones majors de 18 anys amb mobilitat reduïda, ceguera, deficiència visual greu i
sordceguera amb dictamen permanent. Renovació al cap de 10 anys. L’Ajuntament
comprovarà els requisits de vida i empadronament i la persona interessada aportarà
2 fotografies de format carnet.
b) Persones majors de 18 anys amb mobilitat reduïda, ceguera, deficiència visual greu i
sordceguera amb dictamen temporal. Renovació en la data en què finalitza la
temporalitat. En aquest cas la renovació exigeix per part de la persona interessada
un nou dictamen de mobilitat i 2 fotografies de format carnet. L’Ajuntament
comprovarà els requisits de vida i d’empadronament.
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c) Persones menors de 18 anys amb mobilitat reduïda, ceguera, deficiència visual greu
i sordceguera. La renovació es produirà en la data assenyalada per la temporalitat,
no podrà ser superior a 5 anys i exigeix que la persona interessada presente un nou
dictamen.
d) Persones físiques o jurídiques que transporten en vehicle d’ús col·lectiu persones
amb diversitat funcional. L’Ajuntament comprovarà els requisits de condicions d’ús
del transport col·lectiu esmentat a centres i serveis socials especialitzats per a
persones amb discapacitats.
2. La persona interessada haurà de presentar la sol·licitud de renovació, si és el cas, tres
mesos abans de la data de finalització de la validesa de l’anterior, per a poder disposar de la
nova targeta en el termini de validesa.
3. En tots els casos, l’entrega de la nova targeta requereix que la persona interessada
deposite l’antiga en el Departament de Benestar Social corresponent al seu domicili de
l’Ajuntament d’Alcoi.
4. La renovació de la targeta també pot produir-se per sostracció, deteriorament o pèrdua.
En el cas de sostracció o pèrdua, exigirà que la persona interessada presente justificació de
la denúncia. En el cas de deteriorament, la persona interessada haurà de presentar la
targeta deteriorada. L’Ajuntament emetrà la nova targeta amb la mateixa data de validesa
que l’anterior. Podrà emetre’s un justificant d’aquesta situació perquè tinga els efectes
corresponents.
5. Qualsevol targeta caducada serà nul·la a tots els efectes.
6. Durant aquest temps de renovació, l’usuari haurà d’adjuntar a la targeta la sol·licitud de
renovació.
7. La targeta d’estacionament serà entregada en el Departament de Benestar Social
corresponent al seu domicili, a la persona titular o a la persona que acredite la seua
representació i/o autorització, juntament amb un resum de les condicions d’ús, la qual
signarà la recepció de la targeta d’estacionament.
En el cas de recollida de la targeta per part d’una altra persona diferent del titular, haurà
d’acreditar la seua representació legal o autorització, per a la qual cosa, en qualsevol cas,
haurà d’aportar còpia del seu DNI i còpia del DNI de la persona titular.
Article 16. Condicions d’ús de la targeta d’estacionament
Les condicions generals d’ús de la targeta d’estacionament per a la seua utilització són les
següents:
1. La targeta d’estacionament de vehicles per a persones amb diversitat funcional només pot
utilitzar-se en format original, i no té validesa qualsevol tipus de fotocòpia o reproducció
d’aquesta.
2. La targeta serà única, personal i intransferible, i només podrà ser utilitzada quan el
seu titular siga transportat en el vehicle o aquest siga conduït per la persona amb diversitat
funcional titular d’aquella.
3. La targeta d’estacionament expedida a favor de persona física o jurídica a què es refereix
l’article 3.2 estarà vinculada a un número de matrícula de vehicle destinat al transport
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col·lectiu, i serà únicament eficaç quan el vehicle transporte de forma efectiva les persones a
les quals es refereix l’article abans esmentat.
4. La targeta haurà de ser col·locada en el parabrisa davanter, de manera que el seu anvers
siga llegible des de l’exterior del vehicle i exposar-se per al seu control, si l’autoritat
competent així ho requerira.
5. L’ús de la targeta d’estacionament està subordinat que el seu titular mantinga els requisits
exigits per al seu atorgament i condicions d’ús establides en aquesta ordenança i
reglamentàriament, d’acord amb el que disposa el Decret 72/2016, del Consell, i en l’article 6
del Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques
d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat.
6. La persona titular de la targeta haurà de complir les indicacions de la Policia Municipal en
l’aplicació de les condicions específiques i/o discrecionals en cada municipi per a cada espai
reservat.
7. És obligat per a la persona titular de la targeta d’estacionament el manteniment i la
diligència d’aquesta en condicions de neteja i estat, que comporte en qualsevol moment la
visibilitat de totes les dades específiques inscrites en la targeta.
CAPÍTOL IV DELS INCOMPLIMENTS, SUSPENSIÓ TEMPORAL i CANCEL·LACIÓ
Article 17. Classes d’incompliments
Els fets constatats pels agents de l’autoritat, que siguen constitutius d’incompliment de les
obligacions i condicions d’ús de la targeta d’estacionament, tindran valor probatori, sense
perjudici de les proves que, en la seua defensa, puguen assenyalar o aportar les persones
interessades.
2. Els incompliments es classificaran en lleus, greus i molt greus.
3. Són incompliments lleus les conductes següents:
a) No situar adequadament la targeta d’estacionament perquè siga completament
visible i llegible des de l’exterior, tal com s’estableix en els articles 7 i 16 d’aquesta
ordenança, així com la seua no-exhibició quan siga requerit per l’autoritat competent.
b) La utilització d’una fotocòpia de la targeta d’estacionament i incomplir la condició d’ús
establida en els articles 7 i 16 d’aquesta Ordenança.
c) Aquelles altres conductes que contravinguen les normes contingudes en aquesta
Ordenança que no siguen qualificades expressament com a greus o molt greus en
els apartats següents.
4. Són incompliments greus les conductes següents:
a) Ús d’una targeta d’estacionament caducada sense que s’haja presentat sol·licitud de
renovació o bé si, presentada aquesta sol·licitud, la resolució haguera estat
denegatòria, per incompliment de l’obligació establida en l’article 15 d’aquesta
Ordenança.
b) Ús d’una targeta d’estacionament deteriorada, sempre que impedisca la identificació
d’aquesta, així com la seua titularitat, tal com està establit en l’article 16 d’aquesta
Ordenança.
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c) No comunicar o fer-ho fora del termini establit amb aquesta finalitat en l’article 9
d’aquesta Ordenança, la variació de circumstàncies que van donar lloc a la
concessió de la targeta d’estacionament.
d) Obtenir la targeta d’estacionament emesa per l’Ajuntament d’Alcoi i ja ser titular
d’una altra targeta en vigor, atorgada per un altre ajuntament o administració pública.
e) No col·laborar o no permetre als agents de l’autoritat realitzar les comprovacions
pertinents per al control i vigilància de les targetes i de les reserves d’estacionament,
tal com estableix l’article 7 d’aquesta Ordenança..
f) No comunicar a l’Ajuntament d’Alcoi el robatori o la pèrdua de la targeta en el termini
d’un mes des que es va produir el robatori o siga advertida la pèrdua, tal com
estableix l’article 7 d’aquesta Ordenança.
Són incompliments molt greus les conductes següents:
a) La cessió de la targeta d’estacionament a una tercera persona per part de la persona
titular, bé siga de manera gratuïta o onerosa, i incomplir així el que es preveu en els
articles 7 i 16 d’aquesta Ordenança en no haver custodiat la targeta d’estacionament
i vetlar per la seua utilització correcta.
b) La utilització d’una targeta d’estacionament manipulada o falsificada, tot incomplint
l’article 16 d’aquesta Ordenança, sense perjudici del que s’estableix en el Codi Penal
en matèria de falsificació de document públic.
c) Ús de la targeta d’estacionament prevista en els articles 3.1 i 4 d’aquesta Ordenança
sense transportar efectivament la persona amb mobilitat reduïda titular d’aquesta i
incomplir, així, la condició d’ús prescrita en l’article 16 d’aquesta Ordenança.
d) Ús de la targeta d’estacionament prevista en l’article 3.2 d’aquesta Ordenança sense
transportar efectivament la persona amb mobilitat reduïda que s’esmenta en l’article
3.1, tot incomplint, així, la condició d’ús prescrita en l’article 7.2 d’aquesta
Ordenança.
e) Ús d’una targeta anul·lada per haver-se declarat prèviament com a perduda, sostreta
o destruïda, tot incomplint el que s’estableix en l’article 7.2 d’aquesta Ordenança.
f) La utilització de targetes d’estacionament que han estat suspeses o cancel·lades per
incompliment de les obligacions i condicions d’ús, tal com estableix l’article 7.3
d’aquesta Ordenança.
g) No fer lliurament de la targeta d’estacionament original al Departament de Benestar
Social corresponent de l’Ajuntament d’Alcoi en el termini d’un mes, a comptar des de
la notificació de la resolució de suspensió temporal o cancel·lació de la targeta, tot
incomplint, així, l’obligació establida en l’article 7.3 d’aquesta Ordenança.
Article 18. Suspensió temporal o cancel·lació de la targeta d’estacionament per
incompliment de les obligacions de la persona titular
1. Els incompliments de les obligacions i les condicions d’ús de la targeta d’estacionament a
què es refereix l’article 16, donaran lloc a la suspensió temporal o cancel·lació d’aquesta, tot
atenent principis de proporcionalitat segons l’entitat de la conducta indeguda.
2. La suspensió temporal de la targeta d’estacionament comporta, per a la seua efectivitat,
l’entrega per part de la persona interessada de la targeta original en vigor en el Departament
de Benestar Social corresponent al seu domicili, dins del termini d’un mes, a comptar des de
la notificació de la resolució de suspensió de la targeta.
Transcorregut el temps de suspensió que comença a partir del lliurament de la targeta a què
es refereix el paràgraf anterior, la persona titular o, si escau, qui va acreditar la seua
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representació i/o autorització, podrà recollir la targeta d’estacionament en el Departament de
Benestar Social corresponent al seu domicili i signar la recepció de la targeta.
3. La cancel·lació de la targeta d’estacionament comporta l’extinció d’aquesta i, per a la seua
efectivitat, la persona titular o qui la represente, haurà de fer el lliurament de la targeta
original en el Departament de Benestar Social corresponent al seu domicili dins del termini
d’un mes, a comptar des de la notificació de la resolució de cancel·lació de la targeta.
4. Transcorregut un any des de l’efectivitat de la cancel·lació, que comença a partir del
lliurament de la targeta a què es refereix l’apartat anterior, la persona interessada podrà
iniciar novament el procediment de sol·licitud de la targeta d’estacionament, tot acreditant
els requisits, d’acord amb l’article 10 d’aquesta Ordenança.
5. Els incompliments d’obligacions i condicions d’ús de les targetes d’estacionament
qualificats com a lleus comportaran la suspensió temporal de la targeta per un període de 3
mesos.
6. Els incompliments d’obligacions i condicions d’ús de les targetes d’estacionament
qualificats com a greus comportaran la suspensió temporal de la targeta per un període de 6
mesos.
7. Els incompliments d’obligacions i condicions d’ús de les targetes d’estacionament
qualificats com a molt greus comportaran la cancel·lació de la targeta, sense perjudici que,
transcorregut un any des de la seua efectivitat i sempre que es complisquen els requisits
exigits per a ser titular de la targeta d’estacionament per a vehicles que transporten
persones amb diversitat funcional que presenten mobilitat reduïda, se’n puga sol·licitar una
de nova.
8. En el cas de reincidència en infraccions molt greus, donarà lloc a la impossibilitat de la
seua renovació.
9. La negativa a entregar la targeta d’estacionament en compliment de la sanció ferma de
suspensió per infraccions d’aquesta Ordenança, donarà lloc a la impossibilitat de renovació
d’aquella.
Article 19. Procediment contradictori i caducitat
1. La suspensió temporal i la cancel·lació de les targetes d’estacionament com a
conseqüència de l’incompliment de les obligacions per part de les persones titulars seran
dictades per Resolució d’Alcaldia o, si escau, de la Regidoria delegada.
2. Aquestes mesures seran dictades a través del procediment contradictori pertinent, amb
tràmit d’audiència de la persona interessada.
3. El termini màxim per a resoldre el procediment serà de 6 mesos, transcorregut el qual es
produirà la seua caducitat, que haurà de ser declarada mitjançant Resolució que comportarà
l’arxivament de les actuacions.
Article 20. Prescripció de les infraccions
Les infraccions lleus prescriuran al cap de 6 mesos, les greus al cap de 2 anys i les molt
greus al cap de 3 anys. El termini de prescripció de les infraccions es comença a comptar
des del dia en què s’haja comés la infracció. En el cas d’infraccions continuades o
permanents, el termini comença a córrer des que va finalitzar la conducta infractora.
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Interromp la prescripció la iniciació, amb coneixement de la persona interessada, d’un
procediment administratiu de naturalesa sancionadora, i el termini de prescripció es reinicia
si l’expedient sancionador està paralitzat durant més d’un mes per causa no imputable al
presumpte responsable, com estableix l’article 30 de la Llei 40/2019, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic.
CAPÍTOL V. DEL RÈGIM SANCIONADOR
Article 21. Infraccions
1. Constitueix infracció administrativa qualsevol conducta que comporte la vulneració de les
disposicions que conté aquesta Ordenança i es trobe tipificada en els apartats següents, i en
siguen subjectes responsables les persones físiques o jurídiques que incórreguen en les
accions o omissions tipificades com a infracció.
2. Les infraccions es classificaran en lleus, greus i molt greus.
3. D’acord amb el que s’estableix en l’article 140.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, són infraccions molt greus les conductes següents que
comporten l’impediment de l’ús d’un espai públic reservat a persones amb diversitat
funcional que presenten mobilitat reduïda amb dret a la seua utilització:
a) Comunicar dades falses o intencionadament errònies en la sol·licitud de la targeta
d’estacionament quan han estat essencials per a la concessió d’aquesta.
b) Utilització d’una targeta d’estacionament manipulada o falsificada, sense perjudici del
que s’estableix en el Codi Penal en matèria de falsificació de document públic.
c) Fer ús d’una targeta anul·lada per haver-se declarat prèviament com a perduda,
sostreta o destruïda.
d) Utilització de targetes d’estacionament mentre es troben suspeses o cancel·lat el seu
ús per incompliment d’aquesta Ordenança.
e) Utilització d’una targeta d’estacionament sense transportar efectivament cap persona
amb mobilitat reduïda titular d’aquesta.
f) Utilització d’una targeta d’estacionament extingida per defunció de la persona titular.
g) La reincidència per comissió, en el termini d’un any, de més d’una infracció greu,
quan així ja s’ha declarat mitjançant resolució ferma en via administrativa.
4. D’acord amb el que s’estableix en l’article 140.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, són infraccions greus, les conductes següents:
a) L’ús d’una targeta d’estacionament caducada sense que s’haja presentat cap
sol·licitud de renovació o bé si, presentada aquesta sol·licitud, la resolució haguera
estat denegatòria.
b) La reincidència per comissió, en el termini d’un any, de més d’una infracció lleu, quan
així s’haja declarat mitjançant resolució ferma en via administrativa.
5. Són infraccions lleus, les conductes que vulneren les disposicions que conté aquesta
Ordenança, que afecten o dificulten l’exercici dels drets d’altres persones titulars de targeta
d’estacionament per a vehicles que transporten persones que presenten mobilitat reduïda, i
que no es qualifiquen expressament com a greus o molt greus en els apartats anteriors.
Article 22. Sancions
1. En la imposició de sancions s’haurà de guardar l’adequació deguda entre la gravetat del
fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada, i es considerarà especialment per a la
graduació de la sanció a aplicar, l’existència d’intencionalitat o reiteració, la naturalesa dels
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perjudicis causats i la reincidència, per comissió en el terme d’un any de més d’una infracció
de la mateixa naturalesa, quan així haja sigut declarat per resolució ferma, com s’estableix
en l’article 29.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
2. Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de fins a 100 euros, les greus ho
seran amb multa de 101 a 200 euros i les molt greus seran sancionades amb multa de 201
a 500 euros, d’acord amb el que disposa el Títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les
Bases de Règim Local, concernent a la tipificació de les infraccions i sancions per part de les
entitats locals.
3. Les responsabilitats administratives que es deriven de la comissió d’una infracció i la
imposició de sanció seran compatibles amb la declaració de l’incompliment de les
obligacions del/de la titular de la targeta i de les seues conseqüències de suspensió
temporal o cancel·lació de la targeta, d’acord amb el que s’estableix en el Capítol IV
d’aquesta Ordenança.
4. Les infraccions relatives al règim d’estacionament de vehicles seran sancionades d’acord
amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el
text Refós de la Llei Sobre Trànsit, circulació de vehicles de motor i Seguretat Viària; en el
Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de
Circulació o normativa que el substituïsca.
Sobre la base de la normativa anterior, l’estacionament de vehicles no autoritzats en les
reserves concedides per a persones amb discapacitat donarà lloc a la sanció corresponent
per estacionament indegut, així com a la retirada del vehicle per part de la grua. Amb
aquesta finalitat, es considera vehicle no autoritzat tant el que no dispose de targeta
d’estacionament com el que dispose de targeta d’estacionament no vàlida i/o manipulada.
L’obligació d’abonar l’import de les sancions o multes procedents d’infraccions de les normes
de circulació, no exclou del pagament de les sancions administratives. Totes dues reportaran
el pagament de les multes corresponents.
5. La sanció recaurà sobre el titular de la targeta o persona que legalment el represente.
Article 23. Prescripció de les sancions
El termini de prescripció de les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap
de 3 anys; les imposades per faltes greus al cap de 2 anys i les imposades per faltes lleus al
cap d’1 any.
El termini de prescripció de les sancions comença a comptar des de l’endemà del dia en què
siga executable la resolució per la qual s’imposa la sanció o haja transcorregut el termini per
a recórrer-la. Interromp la prescripció la iniciació, amb coneixement de la persona
interessada, del procediment d’execució, i el termini torna a transcórrer si aquell està
paralitzat durant més d’un mes per causa no imputable a l’infractor.
En el cas de desestimació presumpta del recurs d’alçada interposat contra la resolució per la
qual s’imposa la sanció, el termini de prescripció de la sanció comença a comptar des de
l’endemà del dia en què finalitze el termini previst legalment per a la resolució del recurs
esmentat, com estableix l’article 30 de la Llei 40/2019, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
Article 24. Procediment
1. La imposició de sancions s’ajustarà als principis de la potestat sancionadora i al
procediment legalment establit, tenint en compte les especialitats del procediment de
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naturalesa sancionadora previstes en la legislació del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques i el que es disposa en aquesta Ordenança.
2. El procediment per a la imposició de sancions s’iniciarà d’ofici per Resolució de l’Alcaldia
o, si escau, de la Regidoria en què es poguera delegar.
3. Les infraccions establides en aquesta Ordenança seran sancionades per acord de la
Junta de Govern Local o òrgan en què delegue, d’acord amb el que es disposa en aquest
capítol, dins dels límits que la legislació autoritza i sense perjudici de les responsabilitats
penals que correspongueren en cada cas.
4. El termini màxim per a notificar la resolució del procediment serà de 6 mesos,
transcorregut el qual es produirà la seua caducitat i es procedirà a l’arxivament de les
actuacions, sense perjudici que si la infracció no està prescrita, es puga tornar a iniciar
procediment per a la imposició de sanció.
Article 25. Mesures cautelars
1. Els agents de l’autoritat encarregats de la vigilància del trànsit, Policia Local, procediran a
la confiscació immediata d’aquelles targetes que es comprove que siguen falsificades,
fotocòpies de les originals, manipulades, anul·lades, suspeses, caducades o de titulars
morts, i aquestes seran considerades com a prova de la infracció comesa i s’uniran a
l’expedient administratiu o judicial que es tramite.
2. En cas de tramesa a l’autoritat judicial, s’enviarà còpia de les actuacions al Departament
de Benestar Social perquè en prenga coneixement i les incloga en l’expedient corresponent.
Article 26. Inspecció
L’exercici de les funcions d’inspecció i comprovació del compliment del que disposa aquesta
Ordenança correspondrà als agents de la Policia Local.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Única. Places d’aparcament reservades
1. L’Ajuntament disposarà d’un mínim de places d’aparcament reservades i dissenyades per
a l’ús dels titulars de les targetes d’estacionament i per a complir les condicions
reglamentàriament previstes en la normativa d’accessibilitat.
2. L’Ajuntament habilitarà els estacionaments i espais exclusius per a vehicles que
transporten persones amb diversitat funcional amb mobilitat reduïda, de forma que estiguen
ubicats en número i condicions adequades en tot el nucli urbà i, en especial, en àrees
dedicades a ús educatiu, cultural, d’oci, d’atenció a la salut, centres oficials, establiments
comercials i altres centres d’activitat.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única. Vigència de les targetes d’estacionament
Les targetes d’estacionament actuals emeses per l’Ajuntament d’ Alcoi continuen vigents,
d’acord amb el termini de validesa establit en l’autorització municipal corresponent.
La renovació d’aquestes targetes s’efectuà d’acord amb el que es disposa en aquesta
Ordenança.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única. Derogació de la normativa
Queda derogada la normativa anterior, aprovada per la Corporació Municipal en la sessió
plenària del dia 23 de febrer de 2015 sobre la regulació del tràmit i expedició de targetes
d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda en
l’Ajuntament d’Alcoi.
DISPOSICIÓ FINAL
Única. Entrada en vigor d’aquesta ordenança
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial de
la Província.»
Segon.- Obrir un període d’informació pública i audiència als interessats durant un termini de
trenta dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i Tauler d’edictes de
l’Ajuntament, per a la presentació de les reclamacions i suggerències que es consideren
oportunes.
Tercer.- Entendre adoptat definitivament l’acord, en el cas de que transcorregut el període
d’informació pública i audiència als interessats no es presente ninguna reclamació ni
suggerència.
Quart.- D’acord el que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, el text íntegre de l'ordenança, una vegada aprovat definitivament
deurà publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, no entrarà en vigor fins que
no es done compliment a aquest tràmit i haja transcorregut el termini previst en el art. 65.2
d’aquesta disposició legal.
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde, D. Antonio Francés Pérez, o a qui legalment el substituïsca
per a la firma dels documents necessaris en ordre a aquest acord.
12. 13746/2020 SECRETARIA GENERAL
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DES DE LA NÚMERO 2256
FINS A LA NÚMERO 2646 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 25 de junio de 2020, núm. 2256, al 21 de julio de 2020, núm. 2646.

El Pleno de la Corporación queda enterado.
13. 13746/2020 SECRETARIA GENERAL
DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA EN MATÈRIA DE MESURES
ADOPTADES PER LA CRISI DEL COVID-19
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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 2333/2020, de 29 de junio de 2020
Decreto número 2355/2020, de 30 de junio de 2020
Decreto número 2359/2020, de 1 de julio de 2020
Decreto número 2389/2020, de 3 de julio de 2020
Decreto número 2390/2020, de 3 de julio de 2020
Decreto número 2391/2020, de 3 de julio de 2020
Decreto número 2447/2020, de 8 de julio de 2020
Decreto número 2467/2020, de 9 de julio de 2020
Decreto número 2468/2020, de 9 de julio de 2020
Decreto número 2493/2020, de 10 de julio de 2020
Decreto número 2494/2020, de 10 de julio de 2020
Decreto número 2521/2020, de 13 de julio de 2020
Decreto número 2533/2020, de 15 de julio de 2020
Decreto número 2582/2020, de 16 de julio de 2020
Decreto número 2583/2020, de 16 de julio de 2020
Decreto número 2584/2020, de 16 de julio de 2020
Decreto número 2585/2020, de 16 de julio de 2020
Decreto número 2586/2020, de 16 de julio de 2020
Decreto número 2587/2020, de 16 de julio de 2020
Decreto número 2588/2020, de 16 de julio de 2020
Decreto número 2680/2020, de 22 de julio de 2020
Nota: Los siguientes decretos contienen datos de carácter personal, por lo que aparecen
únicamente en extracto.

Decreto número 2333/2020, de 29 de junio de 2020, del siguiente tenor literal:
APROBACIÓN RELACIÓN Q/2020/4047 DE CONCESIONES DE PEIS COVID-19
[.../...]

Decreto número 2355/2020, de 30 de junio de 2020, del siguiente tenor literal:
APROBACIÓN RELACIÓN Q/2020/4048 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 2359/2020, de 1 de julio de 2020, del siguiente tenor literal:
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CONTINUIDAD DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL DECRETO DE FECHA 22 DE
MAYO 2020 (N.º 1756/2020) RELATIVO A LA PEATONALIZACIÓN DE DETERMINADAS
CALLES DE LA CIUDAD.
[.../...]

Decreto número 2389/2020, de 3 de julio de 2020, del siguiente tenor literal:
APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A 3 PAGOS CONCEDIDOS
EN LA RELACIÓN Q/2020/4023 DE CONCESIÓN DE PRESTACIONES DESTINADAS A
GARANTIZAR EL DERECHO BÁSICO DE ALIMENTACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PARA HACER FRENTE AL IMPACTO DE LA COVID19 MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1663/2020 DE FECHA 18 DE MAYO DE
2020
[.../...]

Decreto número 2390/2020, de 3 de julio de 2020, del siguiente tenor literal:
APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A 5 PAGOS CONCEDIDOS
EN LA RELACIÓN Q/2020/4019 DE CONCESIÓN DE PRESTACIONES DESTINADAS A
GARANTIZAR EL DERECHO BÁSICO DE ALIMENTACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PARA HACER FRENTE AL IMPACTO DE LA COVID19 MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1632/2020 DE FECHA 14 DE MAYO DE
2020
[.../...]

Decreto número 2391/2020, de 3 de julio de 2020, del siguiente tenor literal:
APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A 5 PAGOS CONCEDIDOS
EN LA RELACIÓN Q/2020/4015 DE CONCESIÓN DE PRESTACIONES DESTINADAS A
GARANTIZAR EL DERECHO BÁSICO DE ALIMENTACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PARA HACER FRENTE AL IMPACTO DE LA COVID19 MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1543/2020 DE FECHA 5 DE MAYO DE
2020
[.../...]

Decreto número 2447/2020, de 8 de julio de 2020, del siguiente tenor literal:
APROBACIÓN RELACIÓN Q/2020/4051 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 2467/2020, de 9 de julio de 2020, del siguiente tenor literal:
APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A 5 PAGOS CONCEDIDOS
EN LA RELACIÓN Q/2020/4023 DE CONCESIÓN DE PRESTACIONES DESTINADAS A
GARANTIZAR EL DERECHO BÁSICO DE ALIMENTACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PARA HACER FRENTE AL IMPACTO DE LA COVID19 MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1663/2020 DE FECHA 18 DE MAYO DE
2020
[.../...]

Decreto número 2468/2020, de 9 de julio de 2020, del siguiente tenor literal:
APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A 4 PAGOS CONCEDIDOS
EN LA RELACIÓN Q/2020/4019 DE CONCESIÓN DE PRESTACIONES DESTINADAS A
GARANTIZAR EL DERECHO BÁSICO DE ALIMENTACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PARA HACER FRENTE AL IMPACTO DE LA COVID19 MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1632/2020 DE FECHA 14 DE MAYO DE
2020
[.../...]

Decreto número 2493/2020, de 10 de julio de 2020, del siguiente tenor literal:
APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A 4 PAGOS CONCEDIDOS
EN LA RELACIÓN Q/2020/4027 DE CONCESIÓN DE PRESTACIONES DESTINADAS A
GARANTIZAR EL DERECHO BÁSICO DE ALIMENTACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PARA HACER FRENTE AL IMPACTO DE LA COVID19 MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1739/2020 DE FECHA 21 DE MAYO DE
2020
[.../...]

Decreto número 2494, de 10 de julio de 2020, del siguiente tenor literal:
APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A 5 PAGOS CONCEDIDOS
EN LA RELACIÓN Q/2020/4039 DE CONCESIÓN DE PRESTACIONES DESTINADAS A
GARANTIZAR EL DERECHO BÁSICO DE ALIMENTACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PARA HACER FRENTE AL IMPACTO DE LA COVID19 MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 2087/2020 DE FECHA 12 DE JUNIO DE
2020
[.../...]
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Decreto número 2521, de 13 de julio de 2020, del siguiente tenor literal:
APROBACIÓN DE FASES CONTABLES POR RAZÓN DE URGENCIA
[.../...]

Decreto número 2533/2020, de 15 de julio de 2020, del siguiente tenor literal:
APROBACIÓN RELACIÓN Q/2020/4053 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 2585/2020, de 16 de julio de 2020, del siguiente tenor literal:
APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A 6 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 2583, de 16 de julio de 202, del siguiente tenor literal:
APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A 11 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 2584/2020, de 16 de julio de 2020, del siguiente tenor literal:
APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A 13 PAGOS
CONCEDIDOS EN LA RELACIÓN Q/2020/4022 DE CONCESIÓN DE PEIS COVID-19
MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1652/2020 DE FECHA 18 DE MAYO DE
2020
[.../...]

Decreto número 2585/2020, de 16 de julio de 2020, del siguiente tenor literal:
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APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A 6 PAGOS CONCEDIDOS
EN LA RELACIÓN Q/2020/4026 DE CONCESIÓN DE PEIS COVID-19 MEDIANTE
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1751/2020 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2020
[.../...]

Decreto número 2586/2020, de 16 de julio de 2020, del siguiente tenor literal:
APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A 4 PAGOS CONCEDIDOS
EN LA RELACIÓN Q/2020/4031 DE CONCESIÓN DE PEIS COVID-19 MEDIANTE
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1858/2020 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2020
[.../...]

Decreto número 2587, de 16 de julio de 2020, del siguiente tenor literal:
APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A 7 PAGOS CONCEDIDOS
EN LA RELACIÓN Q/2020/4035 DE CONCESIÓN DE PEIS COVID-19 MEDIANTE
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1952/2020 DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2020
[.../...]

Decreto número 2588/2020, de 16 de julio de 2020, del siguiente tenor literal:
APROBACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A 4 PAGOS CONCEDIDOS
EN LA RELACIÓN Q/2020/4040 DE CONCESIÓN DE PEIS COVID-19 MEDIANTE
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 2088/2020 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2020
[.../...]

Decreto número 2680, de 22 de julio de 2020, del siguiente tenor literal:
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'ALCOI I
LA SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, SA (FACSA)
[.../...]
El Pleno de la Corporación queda enterado.
Antes de seguir con el siguiente punto del orden del día se ausenta de la sesión la Sra.
Interventora.
14. 18712/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREC PER A FER MÉS EFECTIU EL PROTOCOL D'ACTUACIÓ LOCAL CONTRA LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
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Llig el prec la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.
«En desembre de 2019 es va presentar a la premsa el protocol d’actuació local contra la
violència de gènere. Es tracta d’un pas important per a eradicar la violència de gènere a la
nostra societat, però creiem que no és suficient. A banda d’una relació dels recursos
existents que és el que conforma aquest protocol, considerem necessàries mesures
efectives.
Per tal de fer més efectiu aquest protocol i també el compromís del consistori en la lluita
contra la violència de gènere demanem:






Que hi haja un lloc al web de l'Ajuntament clarament identificable on es puga fer un
resum dels recursos integrats en este protocol
Que s'editen uns fulletons i cartells informatius per a repartir en tots els centres de
salut, centres educatius i altres edificis públics i comerços de la ciutat que sintetitzen
les principals recomanacions per a dones però també per a la gent que l'envolta
quan es pot identificar algun cas de violència de gènere.
Que s'elabore una relació de circumstàncies que permeta a les dones i als seus
familiars i amistats identificar si estan davant d'un cas de violència de gènere i poder
buscar suport.
Estudiar la possibilitat de crear un número de telèfon d'assistència 24 h per a
denúncies de violència de gènere.»

Sra. De Gracia:
Si, muy buenas a totes i a tots. Gràcies, Sr. Alcalde. Com bé ja saben, sí que existeix el
compromís, per descomptat, en la lluita contra la violència de gènere. Acceptem el primer
punt, ja que és cert que al web de l’Ajuntament ens falten..., ens falten protocols, ens falta
informació. Per tant, jo em compromet que des del Departament d’Igualtat s’actualitze i es
revise i es treballe per a poder tindre una informació a l’abast de tota la ciutadania. Però.
Sra. Obiol, aquest protocol naix com a instrument del treball per a la guia de professionals
de diferents àmbits que intervenen en l’atenció de víctimes de violència de gènere. Aquest
protocol surt per unificar i treballar amb objectius comuns, amb poder coordinar ja els agents
que intervenen en algun moment en el contacte amb les violències, amb les víctimes de
violència masclista. Aquest protocol està signat, està treballat, pels diferents cossos i forces
de seguretat de l’estat, així com pels professionals de l’Oficina de Violència d’Atenció de
Víctimes del Delicte, així com per representants de l’Àrea de Salut, Col·legi d’Advocats, que
ens vam reunir amb la Subdelegació del Govern. Per tant, aquest protocol, el que no
volem..., el que volem és unificar i no duplicar. Amb aquest protocol volem establir els
procediments d’actuació i coordinació dels diferents recursos i agents implicats en la
intervenció de casos de violència contra les dones, i evitar la doble victimització i les
duplicitats. Per tant, és important mantindre unificada tota la informació a difondre, així com
reiterant i difonent el telèfon 016 i el 900 680 888 que està centralitzat i coordinat.
Sra. Obiol:
Bon dia de nou. Nosaltres no volem, no neguem la importància d’aquest protocol. tot i que
ens agradaria que haguera sigut d’una altra manera. Per exemple, que haguera estat
redactat en valencià, com és una de les llengües cooficials d’aquest Ajuntament, és una
cosa que demanem sempre, no neguem que siga..., l’hem llegit, l’hem estudiat, sabem
quines són les fitxes, entenem que s’actualitzarà, perquè entenem que les persones que
estan ací com a contacte aniran canviant amb el temps. Però nosaltres no neguem això,
però hem d’anar més enllà. Un protocol d’aquestes característiques de treball intern no
substitueix tot el que nosaltres li demanem. Entenem perfectament que no vegen viable el
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telèfon d’assistència i en això no tenim cap problema, però creiem que les persones, les
dones, els xiquets, els amics, els familiars que estan al voltant de dones que pateixen
violència de gènere, necessiten unes recomanacions clares, unitàries, com vosté ha dit, no
únicament les persones que treballen ací, que són professionals, sinó la gent que està al
voltant de les persones que pateixen aquest problema. Acabe ja. Per tant, no entenc que
ens diguen que no, perquè no estem negant el protocol, sinó que és un..., A més a més que
estaria molt bé que la ciutat d’Alcoi, amb 60.000 habitants, tinguera ja des de fa anys,
aquests recursos per a les persones que pateixen.
Sra. De Gracia:
Sí, com bé li he dit, es revisarà el web perquè és on ha d'estar tota la informació que està
unificada, tant de Subdelegació, com del Govern, com de Conselleria, on han d'estar totes
les dades i tota la informació a l’abast de tota la ciutadania per a poder treballar en comú,
juntament amb totes les forces i tots els que treballem contra la violència de gènere. Per
tant, estarem a disposició de tota la ciutadania, donant tota la informació, treballant en el
protocol, millorant-lo, superant-ho i treballant contra la violència de gènere.
15. 18715/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREC PER A CONSTITUIR UNA BOSSA DE DISSENYADORS GRÀFICS
Llig el prec el Sr. González, portaveu suplent del Grup Municipal Guanyar Alcoi
«El fet que tinguem l'Escola d'Art i Superior de Disseny a la nostra ciutat juntament amb una
llarga i prolífica relació amb l'art gràfic del nostre poble fa que puguem entendre el disseny
gràfic com una eixida laboral perfectament viable per als alcoians i alcoianes.
A més a més l'Ajuntament d'Alcoi genera una activitat notable i requerix constantment
elements gràfics per a la seua comunicació i difusió.
Per eixe motiu demanem:






Que s'estudie la possibilitat d'establir un acord marc renovable anualment pel que es
constituïsca una bossa de dissenyadores i dissenyadors gràfics per atendre les
necessitats de comunicació de l'Ajuntament d'Alcoi.
Que s'estudie la possibilitat que en esta bossa hi hagen inclosos recents titulats/des
de l'EASD d'Alcoi per tal de poder contribuir amb l'aplicació pràctica dels seus
serveis com una mena d'aprenentatge-servei que enfortiria la relació de l'escola amb
la ciutat on està ubicada.
Que s'establisquen unes retribucions adequades a la titulació del dissenyador/a.
Que s'estudie la manera per la qual a estos serveis puguen adreçar-se i beneficiar-se
les entitats socials i cíviques de la ciutat.»

Sr. Llopis:
Moltes gràcies, Sr. Alcalde, i molt bon dia a totes i a tots. Bé, em sap greu, però no els
podem acceptar aquest prec perquè, a més a més, molts punts dels que vostés parlen,
doncs estem duent-los a terme o ja estan fets. Nosaltres hem treballat i tenim fins i tot una
bateria de professionals del disseny gràfic i d’altres...., posats ja, aplicades per a..., o bé
treballar amb ells el que són campanyes, el que són fullets informatius o treballs finals que
es fan des d’aquesta casa. De fet intentem que totes les regidories vagen rotant entre tots
els dissenyadors que treballen a la nostra ciutat i són molts els professionals de l’àmbit del
disseny gràfic i de les arts finals que treballen amb aquesta casa. Per altra banda, vull dir
que la relació amb l’Escola d’Art i Superior de Disseny és més que excel·lent. De fet, hi ha
molts projectes que estem treballant, es treballen també amb moltes accions puntuals i no
ens tanquem per a res al fet que, fins i tot, aquells estudiants que es titulen, puguen fer
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pràctiques a l’Ajuntament. Per altra banda, també vull dir que no entenem com vostés
proposen que s’establisquen unes retribucions adequades, adequades seran les que els
professionals en cada moment i en cada treball vulguen acordar. Pensem que cada treball
és un món i en el món de les arts aplicades i del disseny, cada campanya o cada funció que
vaja a fer-se serà totalment diferent i marcarà uns preus que els professionals hauran
d’acordar. I, respecte de l’últim punt, la veritat és que em sorprén moltíssim el que vostés
proposen. Totes les entitats d’aquesta ciutat, totes, o bé s’han beneficiat en algun moment
de l’assessorament de l’àmbit del disseny o de l’assessorament que poguérem dur a terme
amb aquestes entitats o, fins i tot, els hem desenvolupat alguna imatge, algun logotip o
algun element de disseny gràfic, de la qual cosa ells s’han beneficiat, i que, a més a més, ho
han fet professionals que tenim a la casa.
Sr. González:
Bé, les propostes que hem fet, realment les he fet per intentar aportar. Sí, entenem que si
algunes s’estan fent, doncs perfecte, nosaltres enteníem això, que el que demanàvem era
positiu, que s’afavoria tant a l’Ajuntament com al sector, que al final, del que parlàvem era
que els dissenyadors i dissenyadores gràfics són els que s’encarreguen del disseny gràfic,
en semblava lògic i positiu. Parlàvem de les retribucions adequades perquè els titulats i
titulades d’Alcoi puguen tindre oportunitat de contribuir amb remuneració adequada. Això era
només, per garantir que en el cas de crear aquesta borsa, es garantira la remuneració
adequada. No estem dient que es pague, tampoc no voldríem que aquesta junta al final
acabara fent una qüestió d’oferta i demanda del mercat, ací, però bé. Entenem que els preus
són els que són, però simplement això, que els treballadors tingueren unes remuneracions
adequades al títol que tenen. Preferíem també que la forma de triar els professionals no fóra
a dit, no fóra... Vull dir que per això parlàvem de la borsa de dissenyadors, per tindre com un
repositori de gent, però bé. Entenem també, fins i tot, que si a banda de tot açò, caldria
plantejar-se l’elaboració..., com una espècie de llibre d’estil o de manual gràfic per a millorar
la comunicació de l’Ajuntament. Totes aquestes propostes no van en perjudici de..., sinó per
a aportar... Al final parlàvem de si el disseny, lluny de ser una cosa decorativa..., pensem
que resol problemes de comunicació i si hi ha consistència i cohesió i si hi ha estil, els
missatges al final arriben millor a la gent i les comunicacions de l’Ajuntament es
reconeixerien millor i s’implantarien millor a la ciutadania. I no és la primera vegada que s’ha
parlat ací de millorar la comunicació. Simplement això, que aquesta cohesió, també, que no
fóra només en cartells i infografies, que s’aplicara també a webs públics, apps per a mòbils,
que cada vegada en són més. I per fer tot açò enteníem que les nostres propostes..., les
nostres propostes ajudaven a fer-ho. Però si es considera que hi ha coses que estan fent-se
o que no s’han de fer, doncs nosaltres tampoc no podem... Hem exposat les nostres
propostes. Gràcies.
Sr. Llopis:
Tampoc no dic això. El que vull dir és que pense que hi ha algunes propostes que vostés
estan fent, que ja estan duent-se a terme. Que hi haurà altres de les que ha proposat que
les estudiarem i que podem, fins i tot, dur-les a terme, però que bé..., que ací a la casa hi ha
professionals, com bé vosté està dient, i manuals d’estil i de tot el que és la marca de
l’Ajuntament i dels diferents espais de la ciutat, existeixen. Ultra qüestió és que es faça un
bon ús d’aquesta marca o no. Aleshores, doncs, millorarem això i treballarem conjuntament
amb els professionals que tenim a l’Ajuntament.
16. 18720/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREC PER A L'ORGANITZACIÓ DE TALLERS DE SEXUALITAT PER A JOVES
Llig el prec la Sra. Obiol, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi.
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«En el mes de juliol de 2019 es va aprovar una moció per a la realització d'un Pla
d'Educació Sexual Integral, un pla d'acció coordinat amb els agents d'igualtat de cadascun
dels centres i a instar a la Generalitat perquè dedicara més recursos per a facilitar que des
dels ajuntaments s'implementaren estos plans. Açò mostra l'interés pel consistori per
avançar en una sexualitat més respectuosa i tolerant.
Per eixe motiu demanem:


Que s'organitzen tallers de sexualitat al Centre Cervantes Jove per a diversos grups
d'edat als i les joves tenint en compte els col·lectius LGTBIQ+ i també col·lectius
amb diversitat funcional.»

Sra. Baca:
Hola. Bon dia a totes i a tots. Doncs sí, s’accepta aquest prec perquè efectivament estem
treballant en aquesta línia i és una part estratègica molt important per a treballar amb els
nostres joves, i justament el dia 20 i 22 de juliol es van fer dos tallers al CCJ, un que era de
noves masculinitats, i també taller d’empoderament per a la dona; i, per tant, continuarem
treballant en aquesta línia.
Sra. Obiol:
Estem satisfets per aquesta aprovació. Coneixíem aquests tallers. No entenem que són
tallers de sexualitat, són tallers d’identitat de gènere, no de sexualitat, bé, està tot relacionat,
però no és el mateix. El que nosaltres estem parlant són de sexe, de sexualitat i que els
nostres joves no prenguen la seua sexualitat en el YouTube i en el porno. Per tant, ens
agradaria moltíssim que la línia de treball de Joventut d’aquest Ajuntament atenguera la part
lúdica dels joves, que la tenen, però atenguera també a construir una ciutadania crítica, de
pensament crític, respectuós i, sobretot, una sexualitat sana i acurada amb la identitat de
gènere diversa i amb les necessitats dels col·lectius minoritzats; i també, per descomptat, la
igualtat de gènere.
Sra. Baca:
Sí, efectivament no solament són aquests dos tallers els que hem fet, que no tan sols és una
part lúdica, sinó, com bé diu, també sobre la identitat d’una persona. Hem fet tallers fins i tot
en Ponts d’Igualtat per a resoldre dubtes al voltant de la sexualitat. Fins i tot, també hem fet
tallers al Centre de Salut, en Planificació Familiar, que d’una forma molt professional també
s’han plantejat aquestes qüestions i, per tant, continue reafirmant-me en el fet que estic
comentant-li, perquè, sí, estem treballant en aquestes línies.
17. 18723/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
PREC AMB MESURES PER A LA TRANSPARÈNCIA EN L'AGENDA INSTITUCIONAL
El Grup Municipal Guanyar Alcoi presenta el següent prec.
«En qüestió de transparència d'agenda pública veiem com per exemple des de la
Generalitat s'informa de l'agenda de cada conselleria amb antelació, amb les reunions que
mantenen els seus membres, les visites que realitzen i els actes als quals acudixen en la
seua funció de govern. Alguns membres del govern fins i tot publiquen en xarxes socials la
seua agenda del dia a l'inici de cada jornada.
A l'apartat d'agenda institucional del web de l'ajuntament d'Alcoi s'indiquen només alguns
actes públics als quals s'acudix, o diversos consells, comissions o òrgans de govern interns.
En la gran majoria no s'indica tampoc quin membre del govern acudix a cada acte, sobretot
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als últims que apareixen. No es fan públiques les reunions amb agents socials ni agents
privats. En cap esdeveniment de l'agenda s'indica el contingut que es tracta a cada acte ni
cap ordre del dia.
Per un altre costat el web de l'apartat de transparència on es fa recull de les despeses per
dietes i desplaçaments no s'actualitza des de finals de l'any passat.
No dubtem de l'afany de transparència d'este govern, tal com s'indica al web de l'Ajuntament
"La transparència i la participació són elements que impregnen l'acció política d'aquest
Govern municipal d'Alcoi. Els ciutadans exigeixen i mereixen disposar de tota la informació
pública disponible sobre l'actuació dels seus governs per poder implicar-se en tots els
processos de participació amb els elements de criteri necessaris.
Per tot l'exposat demanem:
 Que l'agenda dels membres del govern estiga disponible indicant quin membre del
govern acudix a cada acte.
 Que totes les reunions amb agents socials i privats s'afegisquen a l'agenda.
 Que es valore la possibilitat de, publicar els punts que es tracten a les reunions i els
punts d'acord als que s'arribe.
 Que s'actualitze el web de l'apartat de transparència on es fa recull de les despeses
per dietes i desplaçaments.»
El Sr. González, portavoz suplente del Grupo Municipal Guanyar Alcoi lee el ruego en los
siguientes términos:
«Bé, per no llegir-ho tot, si volen, al final en l’exposició de motius parle d’un exemple de...
dels exemples de transparència de la Conselleria, de Conselleries, de la Generalitat, parle
d’exemples de l’agenda institucional de l’Ajuntament d’Alcoi, i que no dubtem de l’afany de
transparència d’este govern, tal com s’indica a la web.
Per tot l'exposat demanem:
 Que l'agenda dels membres del govern estiga disponible indicant quin membre del
govern acudix a cada acte.
 Que totes les reunions amb agents socials i privats s'afegisquen a l'agenda.
 Que es valore la possibilitat de, publicar els punts que es tracten a les reunions i els
punts d'acord als que s'arribe.
 Que s'actualitze el web de l'apartat de transparència on es fa recull de les despeses
per dietes i desplaçaments.»
Sra. Sanjuan:
Bon dia de nou. Li conteste per punts. Al primer punt, acceptem el prec, en la mesura del
possible, ja que la nostra feina durant tot el dia són moltes reunions entre nosaltres, entre
l’oposició, tècnics, veïns, i en totes hi ha informació que per la Llei de Protecció de Dades no
podem donar. El que sí que fem, i la raó per la qual li acceptem el prec és per millorar
aquesta informació. Si vostés entren a la Conselleria de Transparència, com bé diu en la
seua exposició de motius, sí que..., sí que volem millorar aquesta informació, però el que allí
fa, per exemple, és que la Consellera de Transparència, en un dia, únicament apareix una
reunió. Això no vol dir que no tinguem més feina o més treball, però tot no es pot posar,
perquè no dóna un valor útil a la ciutadania, són treballs i tasques que entenem que no hi
han d'estar, igual que fa la Conselleria. Després, la segona i tercera qüestió que ens
proposen no es pot valorar, ja que són moltes idees, moltes realitats diferents de molts
temes i amb molta paradoxa i com ja he dit, per protecció de dades, limita aquesta
informació que podem..., que podem donar-los. I respecte de la informació en la pàgina web
de les despeses, està actualitzada. El que sí que, tal volta, els ha creat alguna cosa de
dubte és que hi ha poqueta cosa, però clar, arran de la Covid i altres, no s’han fet despeses
del que vostés mencionen, no se n’ha fet cap.
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Sr. González:
Gràcies. Sí, com parlava abans, no dubtem que algunes coses que hem demanat estigueren
ja en el web. De fet, sabem que..., s’indicava..., com demanàvem que..., els regidors que
assistíem a cada acte, hem observat que últimament no hi estaven, però bé, no és res greu.
També hem vist que quan vam fer la sol·licitud, no estaven les despeses d’enguany, ara sí
que hi estan. De fet, s’han afegit amb una tipografia i forma diferent del web, per allò que
parlava del disseny i la cohesió de consistència, es pot observar... I per explicar un poc les
reunions amb agents socials..., sí, pose un exemple. Per exemple..., no sé..., imagineu-vos
que en la proposta de realització que s’està fent ara, estan sorgint-nos dubtes, sobretot
dubtes de què s'està tractant i consensuant la proposta. I sabem que s’han fet reunions amb
col·lectius veïnals i col·lectius de comerciants; però, clar, la resta de ciutadania no ho sap i
algunes fórmules de debat d’aquest assumpte i de molt d'interès. Per exemple, el que es
proposara si aquestes reunions estigueren publicades al web, que s’ha fet la reunió amb els
veïns, òbviament no fa falta posar dades personals, i que ens diguera quins punts d’acord...,
quins punts d’acord..., quins punts d’acord s’han tractat i si ens posara en quins punts s’ha
arribat a acords, seria genial, però bé. Simplement, en indicar amb qui s’ha tractat o quins
punts s’han tractat, la gent sabria què s’ha tractat i no hi hauria dubte en això, però bé. No
ho demanem..., ho demanem perquè es conega millor el que es fa i simplement això. Si
pogueren reconsiderar la seua postura, doncs perfecte; però, si no..., perquè creiem que
seria beneficiosa; però, si no, doncs, gràcies.
Sra. Sanjuan:
Sí, com he dit, acceptem el prec dins de les possibilitats, sempre seguint la normativa i tenint
en compte la Llei de Protecció de Dades, perquè aquest govern es pren molt seriosament
que la gestió siga transparent. Aquest govern és un govern molt actiu i la ciutadania és
conscient de la feina que fem perquè ens veu. No estaria de més que la ciutadania també
coneguera el gran treball que fan des de l'oposició i les hores que dediquen a la nostra
ciutat. Si volgueren saber quins són els punts d’acord que es tracten a les reunions de
conversió en zones de vianants, és tan fàcil com vindre, com altres grups polítics hi han
vingut. I, bé, res més, la ciutadania pregunta per què no acudeixen a molts actes socials i
culturals que hi ha i podrien comprovar fins on arriba la seua dedicació a la nostra ciutat. Si
es tracta de fiscalitzar, s’ho hauran de fer mirar.
18. 18716/2020 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
RUEGO SOBRE EDIFICIO EN CALLE SAN JUAN,8
Lee el ruego el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox.
«Hace semanas que los precintos colocados por la Policía Local en la entrada de tal edificio,
han sido eliminados. La entrada y la escalera, son un rincón de basura que se va
acumulando con el paso de los días, incluso en las viviendas del mismo edificio puede que
las puertas están abiertas, por lo que se puede observar desde la entrada, Incluso la toma
de agua esta al aire pudiendo ocasionar alguna fuga por vandalismo.
Sino se toman medidas ante estos casos de abandono de viviendas, se
“okupación ilegal”, por lo que…
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fomenta la

Ruego, se tomen las medidas oportunas para cerrar el acceso al edificio, bien poniéndose
en contacto con él o los propietarios, o bien con medidas que tome el Gobierno Local
salvaguardando la seguridad de los ciudadanos.»
Sra. Zamorano:
Gràcies, i bon dia, Sr. Alcalde. Li accepte el prec. Aquest edifici, aquesta finca porta un
expedient en Urbanisme des de fa temps. Té per passar la inspecció d’edificis. Recentment,
dos dels propietaris es van posar en contacte amb nosaltres per a sol·licitar una ampliació
de termini per a poder passar aquest informe, i ja ens van dir que havien comprat la porta i
que estaven..., que anaven a instal·lar-la. Sí que és cert que si no ho fan aviat, perquè d’això
fa un parell de setmanes que vam parlar, ho faríem nosaltres, perquè sí que genera el risc
que vosté està dient. Per tant, aquest és l’estat actual..., si no ho fan ells, ho farem nosaltres.
Li accepte el prec.
Sr. Abad:
D’acord, moltes gràcies, Sra. Zamorano.
19. 18716/2020 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
PREGUNTA - RUEGO SOBRE ESTANQUE BAJO PUENTE SAN JORGE
Lee la pregunta y el ruego el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox.
«En el estanque que se encuentra debajo del puente de San Jorge, en la Zona Riverfit,
existe una proliferación de algas en exceso que afecta y mucho al agua. Las algas son
plantas y producen oxigeno durante el día, (lo cual es bueno), sin embargo, por la noche
esta situación se invierte y las algas consumen oxígeno. La concentración de oxigeno por la
noche podría descender hasta niveles peligrosamente bajos, poniendo en riesgo la vida en
el estanque.
Existe un circuito que además de mover el agua, también debería filtrarla, pero no tiene
actividad desde hace semanas.
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Todos los estanques deben tener filtración biológica para proporcionar una buena calidad
del agua, y que la vida acuática se desarrolle con normalidad.
Pregunta, ¿que sistema de circulación de agua se utiliza en el estanque?
Ruego, se proceda a la limpieza del estanque, se utilice o adecue el sistema de
mantenimiento del mismo, y haya un control mas eficaz para prevenir esta situación.»
Sr. Alcalde:
Sr. Silvestre!..., un moment que no el sentim.
Sr. Silvestre:
Bon dia, em sentiu ara? Bon dia, Sr. Alcalde. Bon dia a tota la gent que està seguint-nos per
les xarxes socials i a la resta de la Corporació. Bé, pel que pregunta sobre l’estany de davall
del Pont de Sant Jordi, evidentment, vull recordar que aquest estany..., el govern municipal
s’hi va prendre interés ja des de la passada legislatura. S’ha netejat i s’ha instaurat un
sistema que és una bomba que el que fa és airejar, oxigenar i recircular l’aigua, perquè
l’estany estiga en bones condicions. El problema quin és? Doncs el que passa moltes
vegades, que ens han furtat el cable que alimenta el que és la mateixa bomba. Aquest cable
ja ha sigut reposat, de manera que..., crec que el dia 27 ens van avisar que ja estava reparat
i jo crec que hui en dia, encara que jo no ho he pogut comprovar, ja deu estar en marxa.
Sr. Abad:
D’acord, gràcies. Sí que és veritat que...
Sr. Alcalde:
Silencia, perquè si no, està acoblant-se. Sí, parle ara, a vore.
Sr. Abad:
Sí, d’acord. Sí que és veritat que al principi de legislatura sí que es va netejar el que és
l’estany, sí que es va invertir ací un temps i uns diners que ara no es reflecteixen en la
situació que té l’estany. Però la veritat és que el vandalisme sí que prolifera en tota la ciutat i
és una pena que la gent no tinga civisme per a cuidar i mantindre les actuacions que fa
aquest Ajuntament. Passe al prec o ja...?
Sr. Alcalde:
Havia formulat el prec. Si fa la intervenció...?
Sr. Abad:
Sí. D’acord, bé. Aleshores el prec intuïsc que sí que l’accepta!
Sr. Alcalde:
Sí, sí, l’accepta, sí.
Sr. Abad:
D’acord. Doncs, moltes gràcies.
20. 18716/2020 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
RUEGO RECOGIDA RESTOS DESBROCE
Lee el ruego el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox.
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«En nuestra ciudad tenemos muchas zonas donde se realizan actuaciones de desbroce,
dejando sin recoger los restos creando un posible foco de incendio. Además, dejan visible
desperdicios que de forma deliberada algunos ciudadanos tiran fuera de papeleras o
contendedores, y que la empresa encargada de la limpieza viaria tampoco recoge y retira.
Ruego, se completen las actuaciones de desbroce con la recogida de todos los restos
producidos y se retiren los desperdicios, bien por los mismos operarios o comunicando a la
empresa responsable de la recogida de estos residuos sólidos.»
Sr. Silvestre:
Sí, a veure, quan es desbrossa, perquè ja sabeu que tenim molta massa en la mateixa ciutat
i perimetralment a aquesta. No es recull la matèria vegetal triturada, perquè es necessitaria
el doble de temps en recollir-la i, a més a més, jo no considere que s'hauria d'arreplegar. Per
tant, en solars, Via Verda, etc., es deixa en el mateix lloc, tan sols es recull i s’utilitza la
bufadora, quan aquesta matèria queda en les voreres i llocs pavimentats o en queden
restes, per a evitar molèsties. I pel que fa als rebutjos que moltes vegades hi ha, jo crec que
els operaris de Fomento Construcciones y Contratas, sempre que veuen aquestes restes,
les arrepleguen. I, a més a més, crec que la gent, les brigades que moltes vegades fan el
que és el desbrossament, si veuen rebutjos, o l’arrepleguen o bé avisen Fomento perquè els
retire.
Sr. Abad:
Hombre, yo hago el ruego porque, que se acumulen los restos de desbroce es un foco de
incendio más con la calor que está haciendo estos días y por cualquier resto de vidrio o
cualquier otro resto que eche al suelo cualquier ciudadano, pues podría provocar un
incendio y se expandiría rápidamente por la zona. Yo veía necesario que cuando se detecte
algún resto en estas zonas pues las brigadas o bien los encargados de la limpieza
acudieran, si lo digo es porque se detecta que no es así, pero bien, si lo tienen en cuenta
pues seguiremos estando observando que se haga así. Gracias.
Sr. Alcalde:
Sr. Silvestre, alguna cosa més a afegir-hi?
Sr. Silvestre:
Sí, a veure, simplement tindré en compte que hi ha determinades parcel·les que estan
delimitades i perimetrals i sí que es deixa allí la matèria orgànica, és possible..., és possible
que alguna vegada s’haja encés, però són zones acotades, el que hi ha allí es queda, es
crema la matèria i ja està. En determinades zones que puguen estar adjacents a les
muntanyes o a la nostra massa..., masses forestals, sí que s’actua de manera que s’evite
que allò puga ser un punt d’extensió d’un incendi. De tota manera, ho tenim en compte.
Gràcies.
21. 18716/2020 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
RUEGO SOBRE CONTENEDORES VECINOS FONT DE LA SALUD
Lee el ruego el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox.
«Los vecinos de la Zona de la Font de la Salud, se han visto perjudicados por la retirada de
los contenedores de basura, teniendo que desplazarse hasta el recinto ferial o parque del
Viaducto para depositar sus residuos.
Ruego, se pongan en contacto con los afectados y se consensúe la colocación de unos
contenedores u otras alternativas que beneficien a los usuarios de la zona.»
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Sr. Silvestre:
Sí, a veure, a Alcoi tenim diverses zones de disseminats i aquestes zones per les dificultats
de les carreteres i camins, l’entrada de vehicles de gran tonatge, com són els de la brossa,
moltes vegades es dificulta, és molt costosa. En concret, en el cas de la Font de la Salut, la
maniobra per a pegar la volta és pràcticament impossible. Això no obstant, a la petició que
va fer la Comunitat de Veïns, se li va sol·licitar, segons ens comuniquen per part del
Departament, que oferia un solar per a estudiar en els pròxims contractes o fins i tot ara
mateix, una ubicació de petits contenidors perquè ho poguera recollir el camió lleuger, però
encara no ens han contestat. De tota manera, insistirem, ens reunirem, si cal, amb
l’associació de veïns, i estudiarem la possibilitat de buscar un lloc on poguérem col·locar,
almenys, aquests contenidors xicotets per a poder donar el servei amb la major..., de la
millor manera possible.
Sr. Abad:
Doncs, gràcies per l’acceptació i espere que isca abans aquesta solució. Moltes gràcies.
22. 18716/2020 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY
RUEGO PARA CAMBIO TIPO ESTACIONAMIENTO DE DIAGONAL A CORDÓN
Lee el ruego el Sr. Abad, portavoz del Grupo Municipal Vox.
«En algunas calles de nuestra ciudad, como la calle IBI, calle Murillo, Calle Isabel La
Católica, por ejemplo, donde el aparcamiento se realiza en diagonal y la parte trasera de
algunos vehículos tienen grandes dimensiones, se invade una zona considerable de la
acera dejando un espacio reducido para el transito de los peatones.
Ruego, se cambie el tipo de estacionamiento de diagonal a cordón en las calles donde se
vean reducidas las aceras, o se coloque algún tipo de protección que impida que los
vehículos rebasen la acera sin causar desperfectos a los mismos.»
Sr. Jordi Martínez:
Bon dia, moltes gràcies. Bé, nosaltres dins d’aquest prec el que farem serà triar la segona
opció, perquè canviar de bateria a cordó implicaria la reducció d’aparcament. Per tant, jo
crec que en algun cas ja s’ha fet en alguns carrers d’Alcoi i intentarem canviar i posar
aquestes proteccions que impedisquen que es puge a la vorera.
Sr. Abad:
Si, entiendo que cambiando la forma de aparcamiento se reducirían considerablemente las
zonas, las plazas de aparcamiento, y nos parece bien que se pongan dispositivos que
impidan que los vehículos ocupen parte de la acera. Gracias.
23. 18673/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTAS SOBRE MEDIDAS CONTRA LA OCUPACIÓN ILEGAL
Lee las preguntas el Sr. Cantó, concejal de Grupo Municipal del Partido Popular.
«El Ayuntamiento de Alcoy aprobó en el pleno celebrado el 27 de febrero de 2017 una
moción presentada por el Partido Popular para promover medidas contra la ocupación ilegal
de viviendas. En el pleno celebrado el 4 de noviembre de 2019 el Partido Popular formuló
un ruego para que el Gobierno municipal aplicase las medidas aprobadas dos años antes.
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En este último pleno, el Gobierno municipal, a través del concejal sr. Raül Llopis, adquirió
una serie de compromisos, tal y como refleja el acta de la sesión.
Por este motivo formulamos las siguientes PREGUNTAS ―que si els sembla bé les faré de
una en una―
 ¿Cuántas reuniones ha mantenido el Gobierno con afectados por casos de
ocupación desde el 4 de noviembre de 2019?»
Sr. Llopis:
En diverses. No ho tenim quantificat, hem demanat extraure de l’agenda totes les ocasions
en què ho hem fet per tal d’establir un calendari i, al mateix moment, per a passar-ho a tots
els grups perquè en tingueu la informació.


«¿Cuántos de esos afectados habían presentado denuncia o, en su caso, lo
acabaron haciendo tras el encuentro con representantes del Gobierno local?»

Sr. llopis:
No tenim constància que s’hagen produït denúncies a través d’aquestes reunions, però sí
que el puc dir que en moltes ocasions la majoria de reunions que hem tingut han sigut de
veïns afectats, però no propietaris de l'habitatge ocupat o del local ocupat.


«¿Por qué no ha informado el Gobierno de esas reuniones a los grupos en la
oposición, tal y como se comprometió en el pleno del 4 de noviembre de 2019?»

Sr. Llopis:
Bé, bàsicament, perquè les reunions tampoc no han sigut tantes, tantes, i perquè tampoc no
hem considerat que era tan imminent haver d’informar l’oposició. Però, de tota manera, a
partir d’ara ja sé que he d’anar fent-ho constantment.


«¿Cuántos casos de ocupación ilegal han sido denunciados ante la Policía Local o la
Policía Nacional desde el 4 de noviembre de 2019?»

Sr. Llopis:
Bé, no ho tenim, concretament, discriminat per dades, la totalitat d'habitatges o locals
ocupats, però sí que et puc dir que amb denúncia, feta a la Policia Nacional, que a més a
més és qui en reiterades ocasions, ho he dit, té les competències, que és la Policia
Nacional, tenim constància d’11 ocupacions, entre aqeustes habitatges i locals.


«¿En qué situación se encuentra la redacción del protocolo de actuación ante una
ocupación de una vivienda privada?»


Sr. Llopis:
El que és el protocol està elaborat. Heu de tindre en compte, crec que en alguna ocasió...,
en alguna comissió ho he comentat, és un protocol esquemàtic de diverses casuístiques,
tant en el privat com el públic, perquè, tant els diferents departaments com agents implicats,
puguen anar fent tots els passos fins a intentar solucionar el problema, però sí que el tenim i
el farem arribar, també, a tots els grups.


«¿Desde cuándo está en vigor el protocolo de actuación ante una ocupación de una
vivienda municipal?»
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Sr. Llopis:
Des de finals del 2019.


«¿En cuántos casos y en qué fechas ha tenido que aplicar el Ayuntamiento el
protocolo de actuación ante una ocupación de una vivienda municipal?»

Sr. Llopis:
Com bé t’he dit abans, hem buscat o anem a buscar en l’agenda per a poder-vos passar tota
aquesta informació, però sí que us puc dir que en habitatges municipals, propietat de
l’Ajuntament, tenim constància de dos casos, que ho hem utilitzat, i en propietats públiques
d’altres administracions, com puga ser l’EVA, doncs també en diverses ocasions ho hem dut
a terme.


«¿Va a poner en marcha el Ayuntamiento un servicio de colaboración ciudadana a
través de un teléfono y un correo electrónico anónimo para prevenir situaciones de
ocupación ilegal, tal y como recogía la moción aprobada en el pleno celebrado el 27
de febrero de 2017?»

Sr. Llopis:
No és que no vulguem fer uns nous correus o uns nous telèfons, és que en alguna ocasió ho
hem comentat amb la caporala de la Policia Nacional i també de la Policia Local i per no
generar duplicitats i que no es quede en una feina que no done cap resultat, el que se'ns ha
comentat és que el més idoni és..., tenim tres opcions per a poder facilitar aquesta
informació, de forma privada, una seria l'e-mail de la Policia Local d’Alcoi, és a dir,
directament i nosaltres ho traslladaríem, que és policia@alcoi.org. La segona opció seria fer
una nota en blanc sense cap informació del remitent, adreçada a la caporala de la Policia
Local d’Alcoi amb la informació del cas que es tinga constància, bé siga una ocupació o el
fet que siga delictiu. I la tercera opció seria directament tocar a la Policia Local o a la Policia
Nacional, per a donar avís i, si es creu oportú, procedir a fer la denúncia en el cas que siga
un propietari.
Sr. Cantó:
D’acord, i per acabar..., no..., està no..., perquè ja..., a veure:


«En caso negativo, ¿por qué motivo no va a poner en marcha este servicio?»

Sr. Cantó:
Com ho has comentat, no…
Sr. Llopis:
No és que no vulguem, sinó que hem vist més convenient el que estem parlant.
Sr. Cantó:
Correcte.
Sr. Llopis:
Sí que, potser, mirarem d’alguna manera d’incloure a través de les xarxes de la Policia
Local, aquesta informació, a través de la pàgina web perquè la gent, els ciutadans, puguen
saber de quina forma poden denunciar aquests fets.
Sr. Cantó:
D’acord. Gràcies.
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24. 18673/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR
PREC SOBRE L’ÚS DE LA DENOMINACIÓ OFICIAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
RICARDO SENABRE
El Grup Municipal del Partido Popular presenta el següent prec.
«L’Ajuntament d’Alcoi va acordar el 12 de novembre de 2015 la concesió de la Medalla d’Or
d’Alcoi al catedràtic i crític literari Ricardo Senabre (Alcoi, 1937- Alacant, 2015). Dins dels
actes d’homenatge, l’Ajuntament va decidir imposar el nom de Ricardo Senabre a la
Biblioteca Municipal.
Quasi cinc anys després d’aquell reconeixement públic que va concedir l’Ajuntament, l’ús de
la denominació oficial de la Biblioteca és mínim. De fet, ni tan sols apareix en la informació
general del web de l’Ajuntament, a diferència d’altres centres com el Complex Esportiu
Eduardo Latorre, el Museu Arqueològic Camil Visedo Moltó o la Biblioteca infantil Tirisiti. En
aquestos casos, el nom de les persones que són recordades formen part de la imatge
corporativa dels diferents centres.
Per aquest motiu formulem els següents
PRECS




Que l’Ajuntament d’Alcoi incorpore el nom de Ricardo Senabre en totes les
informacions i comunicacions que realitze, per tots els canals, de la Biblioteca
Municipal.
Que l’Ajuntament d’Alcoi cree una imatge corporativa de la Biblioteca municipal que
incorpore el nom de Ricardo Senabre.
Que l’Ajuntament d’Alcoi estudie el desenvolupament d’una campanya d’informació i
divulgació pública de la figura de Ricardo Senabre.»

La Sra. Lirio García, regidora del Grup Municipal del Partido Popular, llig els precs.
Sr. Llopis:
Moltes gràcies una altra vegada. Bé no hi podem estar més d’acord, teniu tota la raó i anem
a..., ja està treballant-se amb una línia d’imatge, logotip, de la Biblioteca, que s'incorporarà
en tots els fulls i en tots els documents que s'hagen de trametre des de la Biblioteca. I, a
més a més, i conjuntament amb la Universitat d’Alacant, que és qui ha estat, en certa forma,
catalogant tota la donació de Ricardo Senabre, el que volem fer és una sèrie d’activitats per
a poder conéixer, doncs, la figura d’aquesta persona.
Sra. Lirio María García:
Perfecto, espero que el gobierno cumpla su palabra y que cuando se acepte un ruego sea
porque piensa cumplirlo y no únicamente para quedar bien o callarnos, espero que sea la
idea de hacerlo efectivamente. Dicho esto, quiero que conste que estamos hablando de
alguien que es considerado por la propia Universidad de Alicante como uno de los
intelectuales más destacados de su campo, de hecho se le concedió el Laurel de Oro por la
propia universidad en el 2015, no hace falta que haga un repaso a su curriculum, es
impresionante, por tanto debemos sentirnos orgullosos como alcoyanos y así se hizo en un
primer momento cuando en el 2015 el ayuntamiento entregó la medalla de oro a su viuda,
por eso es incomprensible la tibieza del gobierno es este reconocimiento que únicamente es
una placa a la entrada de Biblioteca sin más, ni está en la web, ni está en el logo, ni está en
ningún otro sitio y…, aunque las comparaciones son odiosas, realmente si lo hacemos con
otros ilustres conocidos, la verdad es que la diferencia es abismal, por tanto espero que sea
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una realidad lo que me ha comentado el Sr. Llopis y bueno, también pedirles que agilicen los
trámites para que el legado que la familia desea que estén en Alcoy sea una realidad en
breve.
Sr. Llopis:
Doncs, així ho farem. El que també hem de tindre en compte és fer realitat l’últim que acaba
de dir vosté. Haurem de vore on ubiquem tot eixe material, perquè no és tan fàcil aquesta...,
aquesta qüestió, és a dir, ara encara està en procés de catalogació, està treballant-se en
això, i respecte de la resta, vull dir-li que té el nou compromís que va a dur-se a terme i que
anem a fer que la gent, la ciutadania, conega la figura de Ricardo Senabre.
25. 18673/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTA Y RUEGOS SOBRE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
PROVEIMIENTO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO
Lee la pregunta y los ruegos el Sr. Ruiz, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.


«Quines gestions ha realitzat el Govern per tal de definir el model de gestió del servei
des que va ser aprovada la pròrroga el passat 5 de juny?»

Sr. Jordi Martínez:
Moltes gràcies. Perdó..., bé, per una part, durant aquests mesos han fet una sèrie de
gestions que ha sigut reunir-se amb responsables municipals dels tres municipis per a
conéixer la realitat de tres sistemes de gestió com a empreses públiques, empreses mixtes.
També vam intentar..., però vam tindre la desgràcia de la Covid, intentar organitzar una
jornada informativa per a aportar distintes visions i, sobretot, a banda de reprendre aquesta
jornada, com vostés saben i vam tindre aquesta setmana passada, vam tractar la setmana
passada de crear una mesa de gestió de serveis públics per tal de tractar quin és el millor
model, i una també, jo crec que importantíssima, que estem fent en aquests moments i que
m’he encarregat que és el de demanar el càlcul d’inversions que pot representar un nou
servei.





«PRECS
Que l'Ajuntament d'Alcoi elabore un cronograma d'actuacions per tal de definir el
model de gestió del servei públic de proveïment d'aigua potable a domicili dins del
terme municipal d'Alcoi.
Que l'Ajuntament d'Alcoi elabore un cronograma de les actuacions necessàries per
tal de posar en marxa, d'acord amb el model de gestió acordat per la corporació, el
nou servei públic de proveïment d'aigua potable a domicili dins del terme municipal
d'Alcoi.
I, per altra part, que l'Ajuntament d'Alcoi estudie la revisió de la tarifa de 2020 d'acord
amb la reducció de despeses d'amortització que es produeix com a conseqüència de
la finalització del contracte.»

Sr. Jordi Martínez:
Bé, els dos primers punts els acceptaríem, perquè jo crec que en aquesta reunió que vam
mantindre aquesta setmana, vam intentar marcar eixe cronograma o aquest escenari que
tinguem per davant durant... Ara, en passar el mes d’agost i sobre el tema de la..., perdó, de
la tarifa, no el podem acceptar perquè aquesta revisió de tarifes faria que, que..., bé, doncs
que la quantitat distribuïda en tot el nombre de rebuts de la ciutat, fóra una xifra insignificant i
considerem que és millor utilitzar-ho com a inversions en la xarxa d’aigua potable que millore
el conjunt de la ciutadania aquesta nova història de l’aigua.
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Sr. Ruiz:
Bé, en primer lloc, respecte a les gestions que ha desenvolupat el govern des del 5 de juny,
crec que han passat dos mesos i han tingut una reunió per tal d’emplaçar-nos a setembre i
crec que necessitem un calendari de les dues coses, és a dir, de quin és el temps que
necessitem per a definir el model i una vegada tinguem definit el model, quin és el temps per
poder posar en marxa el servei segons aquest model. Per què ho dic?, perquè la intenció del
govern municipal és poder, en 2022, traure un gran contracte, o millor, un gran servei que
arreplegue el clavegueram i la gestió de l’aigua per tal de tindre un servei complet del cicle
hídric de l’aigua, si no comencem a treballar, si no tenim clar quines són les etapes, les
fases d’aquests calendaris, ens trobarem que arribarà el 2022 i no arribarem a temps,
arribarà 2023 i tancarem la legislatura en blanc. Jo sé que després arribarem a última hora i
el sr. Martínez ens dirà que, efectivament, hi ha unes eleccions i que no podem condicionarho a la pròxima corporació, la qual cosa no servirà, insistisc, perquè el Pla General
d’Ordenació Urbana s’aprova l’últim dia de la legislatura, i pel que fa a la revisió de tarifes,
no sé quina serà la fórmula per tal que aquesta amortització d’aproximadament 42.843 euros
que deixarà de tindre l’empresa com a despesa, podrà revertir com a inversió, no sé, no sé
quina és la fórmula.
Sr. Jordi Martínez:
Bé, doncs jo crec que sí el compromís del govern és treballar en aquest sentit, espere que
també des de l’oposició siga el mateix. Però vosté ha d’entendre una cosa, és aquest..., en
aquesta corporació ja fa tres legislatures que no hi ha una majoria absoluta i, per tant, cada
contracte que es porta a aquest, a aquest saló de plenaris, o cada servei, haurà de tinder el
suport de la gent. A mi m’agradaria governar com governaven vostés anteriorment, amb
majoria absoluta i poder tindre un model clar i portar-lo ràpidament a l’Ajuntament. Però com
vosté deu entendre, ací són molts els grups que formen part de l’oposició, amb distints
interessos i que des del govern municipal anem a buscar el màxim consens. I en el cas de
l’amortització de..., que es produeix, es farà de la manera com toque, amb les inversions que
necessite.
26. 18673/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTAS Y RUEGO SOBRE FINANCIACIÓN DISTRITO DIGITAL
Lee las preguntas y el ruego el Sr. Ruiz, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular.
«L'Ajuntament d'Alcoi va aprovar en el plenari celebrat el 3 de gener d’enguany el protocol
d'adhesió al projecte Districte Digital Comunitat Valenciana. En eixa sessió, tal com consta
en la corresponent acta, l'alcalde, Sr. Antonio Francés, va realitzar les següents afirmacions:
“Però el Districte Digital no vol dir que el Districte Digital vaja a invertir en la ciutat d’Alcoi. El
Districte Digital no invertix a Alcoi, no va d’això, no. I això hauria de saber-ho vosté, per això
no hi ha compromisos d’inversió, perquè no va a invertir-hi. Ja ho dic, que ningú espere que
el Districte Digital invertisca ni a Rodes ni en cap lloc.”
No obstant això, la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina
Pascual, ha explicat en la Cadena SER (6/7/2020) que el projecte de Districte Digital en el
port d'Alacant està redactat i, a falta d’aprovació per part del Ple del Consell, preparat per a
la seua licitació en setembre.
Un dia després, altres mitjans de comunicació d'àmbit provincial (7/7/2020 Diari Información
i Alicante Plaza), destacaren que la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana
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ja té llest el projecte per a la construcció d'una nova seu de Districte Digital en el moll 5 del
Port d'Alacant, i preveu traure'l a licitació el mes de setembre per un preu inicial de 10,7
milions d'euros i un termini d'execució de 20 mesos.
Al respecte formulem las següents
PREGUNTES


Manté el Sr. Francés l'afirmació sobre “que ningú espere que el Districte Digital
invertisca ni a Rodes ni en cap lloc”?»

Sr. Alcalde:
Sí.
Sr. Ruiz:
La manté?
Sr. Alcalde:
Què?
Sr. Ruiz:
La manté..., la manté..., manté l’afirmació?
Sr. Alcalde:
Sí, sí, sí, si, torne a repetir la contestació, però bé, s’entén, sí.


«Per què motius la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana preveu
invertir en la nova seu de Districte Digital en el port d'Alacant i no en la prevista a
Alcoi?»

Sr. Alcalde:
A veure, vosté sap perfectament que quan jo vaig fer aquesta afirmació, ho dic perquè té
una tendència a intentar traure de context les meues paraules, el projecte de Districte Digital
que vosté sap que és un projecte dels més importants de la Comunitat Valenciana, que ha
fet de la província d’Alacant una província referent en innovació, en transformació digital, la
intel·ligència artificial, superant la reputació que va deixar el Partit Popular de ser «tierra de
saqueo», se’n recorda?, «tierra de saqueo», que era el que va fer el Partit Popular a la
Comunitat Valenciana, i especialment a la província d’Alacant i especialment a la Ciutat de la
Llum, 500 milions d’euros que vam perdre tots els valencians i valencianes, una multa que
encara estem veient com superem i un projecte ruïnós i desastrós per a tots els valencians i
valencianes. Ara és un projecte de futur, un projecte d’esperança, no només un projecte de
futur, una realitat que ha permés ja traure talent, riquesa i ocupació a la nostra província i en
aquest projecte de Districte Digital, que no és per a Alacant, que no és només per a la
província d’Alacant, sinó per al conjunt dels valencians i valencianes, hi ha un projecte
d’expansió amb dues línies, evidentment una és les actuacions que el Districte Digital fa a
les seues instal·lacions i un altre a través de convenis i acords amb ajuntaments per a
ampliar el Districte Digital i poder oferir a les empreses i al talent que atrau a través dels
diferents programes, inverteix Districte Digital en les seues instal·lacions, evidentment, i no
invertir en uns convenis que fan els ajuntaments per ampliar aquest districte digital com ha
fet a Alcoi, a Elx, a Benidorm i en altres ciutats. Evidentment Districte Digital ha invertit en la
Ciutat de la Llum transformant els estudis de cartó pedra en futur i en progrés, i ara mateix
també hi ha un contracte d’un milió euros per a transformar el restaurant en un hub
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d’innovació per a acollir empreses, perquè s’ha quedat sense espai el Districte Digital, ja que
l’èxit ha superat les expectatives, i també inverteix en el port com és tracció pròpia del
Districte Digital. I si vosté va llegir la notícia, que estic segur que sí, també diu que ací es
comercialitzarà el Districte Digital; i, de fet, aquesta inversió la recupera el Districte Digital a
través del lloguer d’aquestes instal·lacions. Per tant, el Districte Digital inverteix en les seues
instal·lacions. I els ajuntaments, quan fem convenis amb Districte Digital, no inverteix el
Districte Digital ni a Alcoi ni en cap lloc, aquesta era la informació, perquè aquest el model,
aquest és el model de desenvolupament del Districte Digital. Fórmula el prec?


«PREC
Que l'Ajuntament d'Alcoi sol·licite a la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i
Societat Digital un compromís d'inversió per a finançar el projecte per tal de convertir
un espai de l’illa de Rodes en seu del Districte Digital Comunitat Valenciana.»

Sr. Alcalde:
No s’accepta.
Sr. Ruiz:
Bé, l’explicació que ha fet vosté em deixa ben clar que hi haurà ciutats de primera i de
segona en el projecte de Districte Digital, i que vosté ho accepta. Bé, a mi em fa por perquè
la vostra explicació seua, li ho dic de veritat, vosté que és empresari i vosté que sap com
funciona la comercialització dels negocis, jo crec que Districte Digital, com qualsevol entitat
que posa en marxa una iniciativa, a mi em fa por que prioritze la comercialització dels espais
propis que no dels que no són propis. Això crec que l’Ajuntament d’Alcoi, tots junts, hem de
començar ja a treballar per a evitar que això passe i poder prendre les mesures necessàries
perquè no siguem un Districte Digital de segona, perquè si damunt de pagar-ho, nosaltres
sense tindre el suport de l’administració autonòmica, es pot donar aquest cas, que jo pense
que és lògic, és a dir, que vulguen comercialitzar allò que és seu, a banda de comercialitzar
allò que no és propietat d’ells. Per tant, jo crec que hem d’estar a l'aguait d’aquesta situació,
i per això plantegem aquesta iniciativa, per tal que la gent sàpia que podem trobar-nos
sense inversió per part de la Conselleria en aquest projecte i sense el suport per tal de
buscar les empreses que ens porten tot aquest futur, tota aquesta riquesa per tindre les 500,
600 o 700 persones o llocs de treball que segons vosté..., perquè cada dia és una xifra,
aniran instal·lant-se allí. De moment, l’únic que tenim, doncs l’aportació d’1.047.000 euros
per part de la Diputació d’Alacant dins el pla «Planifica», això de moment ja ho tenim. Per
tant..., sí, si, ja li puc dir que ja ho tenim. Per tant, anem a treballar en altres vies de
finançament perquè necessitem aquest projecte, i necessitem el suport perquè no siga un
caixó buit, per a tindre empreses, progrés i futur, i amb açò, de veritat, ens fa por que no
tinguem inversió com acaba de constatar vosté, però és que damunt la societat Districte
Digital tinga interessos per omplir el seu abans que el nostre.
Sr. Alcalde:
És trist vore com no entén absolutament res, no entén res. Anem a veure, com ja li he dit, el
Districte Digital, i ja ho vam dir en l’última ocasió, ja està treballant a Alcoi..., ja està
treballant, i ja ha marcat Alcoi com una ciutat prioritària per a dinamitzar el Districte Digital, al
setembre comencem. Ja vam fer diverses accions, ja vam fer el Congrés d’Smart City, un
dels més importants en l'àmbit nacional que es van fer el 2019, anem a fer les jornades
d’intel·ligència artificial, i ja estem començant a treballar en Districte Digital per a traure
empreses sense esperar Rodes, sense esperar Rodes, ja estem treballant per a fer-ho, i el
Districte Digital va a implicar-se clarament i ja s’ha implicat. I, com va a implicar-se? és
dinamitzant i llançant reptes i projectes per a traure talent a la nostra ciutat, i ja li dic, no és
que vaja a prioritzar, és que mire, és que el projecte del port ja el tenen pràcticament ocupat
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amb la demanda que hi ha, és tant l’èxit del Districte Digital que està necessitant, i per això
comencem ja i no esperem Rodes, que ja tenim ubicacions possibles perquè demà es
puguen instal·lar empreses tecnològiques a la nostra ciutat, aquesta mateixa setmana
teníem una reunió el portaveu del govern i jo mateix amb una empresa que va a instal·lar-se
al setembre en Alcoi, i no pel Districte Digital, sinó perquè Alcoi és una de les ciutats més
referents en transformació digital i ho vaig dir allí en el plenari, l’altre dia en la reunió, quan
ara a totes les ciutats s’està parlant de la transformació digital, quan totes les ciutats volen
ser Smart City, nosaltres fa molts anys que tenim aquest projecte desenvolupant-lo, quan
vostés dient que açò era fum, que açò..., doncs hem pegat els passos que han fet que Alcoi
siga una ciutat atractiva i gràcies a l’estreta col·laboració amb molts agents, i principalment,
en l’extraordinari Campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de València, en què anem de
la mà en aquest projecte digital i en tants altres. Però Rodes no és Districte Digital, Districte
Digital va a formar part de Rodes, i Rodes és molt més que Districte Digital, molt més, molt
més que Districte Digital. I, per això, no podem impulsar aquesta fórmula que seria..., sí que
podem invertir en Districte Digital, seria dir-li «mira, ací té Rodes, tu fas, tu gestiones i tu
comercialitzes aquestes ubicacions». Aquest no és el model de Rodes, no és el model
que..., vosté pot agradar-li o pot no agradar-li, però aquest no és el model. I de finançament,
doncs clar que tenim finançament, és que més de 2 milions d’euros va a invertir la..., el
Govern Valencià, l’Agència Valenciana de Turisme per a fer el Centre de Desenvolupament
Turístic d’Interior intel·ligent, de la província d’Alacant, que no és la província d’Alacant
perquè és, ni tampoc les Comarques Centrals, és molt més, són 8 comarques les que van a
beneficiar-se o que van a prestar serveis en Districte Digital, vinculats sobretot al
desenvolupament de solucions tecnològiques per al turisme. I, per tant, Sr. Ruiz, nosaltres
estem treballant, no ara, des de fa anys a obtindre el finançament necessari per al Districte
Digital, entre altres el programa EDUSI, que si anàrem a fórmules com les que vosté ha dit,
no seria compatible amb EDUSI, correríem el risc de perdre el finançament europeu. Per
tant, siguem seriosos, ací és molt bonic vindre i dir: «que se pida, que se haga», sense
saber ni tan sols com gestionar un projecte tan important per a la ciutat com és Rodes, però
vosté no patisca que esta ciutat està en bones mans, amb projectes reals i no amb
projectes com els del Partit Popular que han arruïnat a tots els valencians i valencianes, i
serà un projecte d’èxit per a tots.
27. 18673/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTAS Y RUEGO SOBRE MEDIDAS PREVIAS A LA PEATONALIZACIÓN DEL
CENTRO
Lee las preguntas y el ruego la Sra. Payá, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular.
«En el Partido Popular hemos dejado muy claro que defendemos que el Centro se convierta
en un espacio peatonal. Sin embargo, la propuesta que trabaja el Gobierno genera
numerosas dudas. En primer lugar, por el insuficiente análisis de los efectos positivos o
negativos recogidos en el Estudio de Peatonalización del Centro de Alcoy. En segundo
lugar, por la ausencia de medidas previas, algunas de ellas recogidas en el mismo Estudio
de Peatonalización del Centro de Alcoy. Todo ello aumentan el riesgo de que el proceso
pueda acabar en fracaso como ya sucedió en el año 2015, cuando el Gobierno desistió del
plan de peatonalización que, además, fue declarado ilegal por el Tribunal Superior de
Justicia en el año 2018.
Hemos constatado el descontento de parte de vecinos y comerciantes ante el anuncio del
Gobierno de la inminente peatonalización del barrio, tras haber sufrido las consecuencias de
la peatonalización provisional, dada la necesidad de apoyar al sector hostelero, por la
exigencia del distanciamiento social a causa de la pandemia.
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Estas consecuencias se traducen en una considerable disminución de ventas en los
comercios de la zona debido a las incomodidades que impiden el acceso para realizar sus
compras, la carencia de aparcamientos públicos en los alrededores y la complicada
movilidad interior que aísla algunas zonas como el mercado de Sant Mateu.
A todo esto, habría que añadir las quejas de los vecinos ante la imposibilidad de acceder a
sus viviendas para acercar a personas mayores, mayoría entre la población del barrio y en
muchos casos con movilidad reducida, o para la carga y descarga. El horario propuesto por
el Gobierno difiere mucho de sus necesidades.
En el Partido Popular consideramos que no podemos peatonalizar el Centro sin tener en
cuenta las necesidades sociales de la gente que vive en el barrio, de la que queremos que
llegue a vivir o de las personas que lo visitan o acceden a comprar.
Así mismo, nos parece esencial establecer un modelo de barrio y definir los usos del suelo
urbano del Centro: debemos tener claro si la ciudad quiere priorizar el comercio, el turismo o
la hostelería en el Centro.
Ante la necesidad de información que nos ayude a conocer el resultado de la
peatonalización provisional y prever las consecuencias de una actuación definitiva,
realizamos las siguientes
PREGUNTAS


¿Cuáles han sido los datos de flujo de tráfico hacia el Centro obtenidos en los
contadores, instalados durante los primeros fines de semana del corte de calles tras
la Covid, en la calle Casablanca y Gonzalo Barrachina? ―si me contesta a esta
pregunta primero, y después le hago la siguiente― »

Sr. Jordi Martínez:
Moltes gràcies. Bé, nosaltres tenim tres mesures fetes: una que és el sentit Viaducte-Plaça
d’Espanya, una que és el sentit plaça d’Espanya-Viaducte i un altre la capacitat del carrer
Casablanca. Si vol, li done les dades generals i després en l’acta l’especificació per hores
perquè vostés després puguen traure les seues conclusions. Parlem que el divendres 5 de
juny es parlava de 3.010 vehicles que passaven en sentit Viaducte-Plaça d’Espanya, i el dia
6, dissabte, 4.035, i el dia 7, diumenge, 2.955; el dia 8 de juny, dilluns, 4.754; el dia 9, 5.103;
i el dia 10, 5.192. En l'àmbit de sentit contrari, el sentit de la plaça d’Espanya-Viaducte, molt
inferior, en 1.028 el dia 6; 1.280 el dissabte 6; el dia 7, 1.387; el dia 8, 2.492 que ja són entre
setmana; el dia 9, 2.629; i 2.624 el dia 10 de juny. I, després, en la capacitat del carrer Casa
Blanca, passem del dia 29 de maig, 30 de maig i 31 de maig en què estaven en 656, 2.090 i
1.466, al dia 1 de juny en què es va tornar a fer la capacitat al mateix temps que els altres
dos, en 823, 739 el dia 2; 731 el dia 3; 788 el dia 4; i 1078 el dia 5, divendres, incrementantse fins a 2.257 el dissabte dia 6 de juny i 1.721 el diumenge 7 de juny. Jo li traslladaré
aquest document a l’acta del plenari per hores, perquè està inclòs per hores, on es pot vore
el flux de vehicles, i ací el que es constata és que sí que s’augmenta moltíssim en el trànsit
el cap de setmana al carrer Casa Blanca, que es genera una certa retenció en hores punta,
tant seguint aquestes capacitats, com les càmeres que hem treballat durant eixos caps de
setmana fent un seguiment amb les càmeres que tenim a la plaça d’Espanya. Sí que es
facilitaria, pel que diuen els tècnics, l’únic sentit al carrer Gonçal Barrachina i ací és on es
generen els problemes de circulació més destacables. Aquestes (...) es van col·locar en
època de la Covid, també volen al setembre tornar a intentar fer una altra mesura perquè
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tornarà la gent, per dir-ho d’alguna manera, de fora, del mes d’agost, i quan tinguem
aquestes dades els les facilitarem.

“
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«¿Con qué datos cuenta el Gobierno para afirmar, a través de su portavoz, que la
contaminación en el Centro es preocupante y que está causando problemas de
salud?»

Sr. Jordi Martínez:
Bé, jo crec que és fàcil entendre. Vivim en una ciutat i sí..., jo crec que alguns de vostés van
assistir a una jornada que es va fer per part de Vectalia, a la seu de la Cambra de Comerç,
en què ens van contar que el nucli històric i centres de ciutats, la dificultat que tenien en la
contaminació de totes les ciutats, per carrers estrets, a Alcoi encara més pels edificis, difícil
ventilació de carrers, i per tant és preocupant. Jo crec que en tots els nuclis històrics de les
nostres ciutats, amb el nivell de vehicles que tenim, doncs que cada vegada puguem tindre
més problemes de salut. Però, per donar-li una dada: mire, aquesta és el gràfic que tenim
d’un sensor que tenim al Cantó del Pinyó, i si vosté veu, açò és un dia normal i açò és
dissabte i sobretot diumenge, açò és monòxid de carboni. Li conte què és el monòxid de
carboni? No cal, crec que no cal.
Sra. Payà:
No.
Sr. Jordi Martínez:
És un gas venenós, tots sabem que afecta malalties pulmonars. Amb aquesta gran
concentració de persones majors al Centre, doncs jo crec que tampoc no fa falta saber
moltes dades, estic parlant-li d’una dada en concret, però anirem traient-ne més d’eixe
mesurador i anirem dient-los. Però jo crec que no faria falta ni que..., ni que ho tinguérem, al
centre de les ciutats sabem que la contaminació és més alta i com més evitem aquesta
presència de vehicles, una millor qualitat de vida tindran les persones que viuen allí. Aquest
seria respecte de la contaminació del centre. Vosté diu que es preocupa per la contaminació
del centre i per a fer aquestes preguntes fa un raonament que m’agradaria puntualitzar tres
cosetes: una, que vostés parlen que hi ha un malestar per part de veïns i comerciants i
també hi ha un altre descontent. Jo he assistit, i vosté també, a alguna reunió ací en què hi
ha determinats sectors que plantegen uns problemes, que se’ls dóna solució, tant veïns com
de comerciants, perquè clar, canviarem els hàbits de molta gent, canviarem els hàbits de
molta gent i jo crec que en aquesta reunió a la qual vosté no va tindre, no va poder estar fins
a última hora, es van plantejar molts casos particulars de gent major que parlava de l’horari
de càrrega i descàrrega. Aquesta reunió aprofitava per a sondejar quina l'era la necessitat
dels veïns i ací sí que els vaig dir que ells creien que en el tema de l’horari de càrrega i
descàrrega s’havia de treballar. Però, clar, vosté que va estar ací, es va adonar que hi havia
gent que deia que el millor horari de càrrega i descàrrega per a la conversió en zona de
vianants era de 12 a 15, amb la qual cosa no fem una conversió en zona de vianants. Hi
havia altres persones que deien que de 7 a 9. Per tant, jo crec que ací el que han de fer és
cas als tècnics, escoltant els veïns i escoltant els comerciants i tenint un resultat consensuat.
Jo crec que a vostés els preocupa que aquest és un treball que està ben fet, perquè ací
ningú, en tot el tema de permisos, en tot el tema d’accessos, en tot el tema de com està
tractant-se el tema, està molt ben treballat. I, ací, doncs bé, vostés qüestionen
inconcrecions, després jo sé que després vindran dient «no s’ha informat», «no s’ha
consensuat», són aquestes coses que ningú no valora i que ningú no pot fer objectivament i
que aprofiten molt bé per a fer l’oposició, però és molt lícit. També ens parlen vostés del
tema de l’horari proposat, que no agrada, per això estem en aquests treballs parlant, però jo
crec que de la mà de vostés també, perquè jo, de moment, encara no he sentit a vostés
aportar quin és el millor horari de càrrega i descàrrega, vostés no ens l’han aportat. I
sobretot una cosa a la qual fa ací vosté referència, que fan una «considerable disminución
de ventas en los comercios debido a las incomodidades que impiden el acceso para dejar
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sus compras». Sra. Payà, això, això està dient-ho seriosament?, en dos mesos, en dos
mesos, no sé si fa dos mesos encara, de la conversió en zona de vianants del comerç, serà
de dissabte de matí?, perquè l’horari de la vesprada és divendres de vesprada, del dissabte
de vesprada vosté ha vingut ací al centre? Jo baixe cada setmana, vosté ha vingut al centre
a vore els comerços?
Sra. Payá:
Jo visc ací.
Sr. Jordi Martínez:
I, jo també, però sembla que no, perquè jo he vist com està funcionant el tema de venda en
els comerços, que hi haurà qui en tindrà més..., sí; que hi haurà qui en tindrà menys..., sí;
que hi haurà qui continuarà sense obrir dissabte de vesprada..., també; que hi haurà qui obri
dissabte de vesprada i té més bona caixa..., doncs també. Això dependrà un poc de
cadascú. I que em parle del Mercat de Sant Mateu, de l’aparcament del Mercat de Sant
Mateu, quan tots sabem que el mercat de Sant Mateu té un pàrquing gratuït... Doncs mire, el
Mercat de Sant Mateu tindrà altres problemes, però en aparcaments, no, perquè té un
pàrquing gratuït propietat d’ells, gratuït, jo vaig, jo hi entre i després isc, creue i després me’n
vaig al mercat. El Mercat de Sant Mateu té un problema d’aparcament? Si el Mercat de Sant
Mateu és l’únic que té un pàrquing gratuït.
«RUEGO
Que el Gobierno acepte aplicar el siguiente paquete de medidas previas, para garantizar
que la peatonalización del Centro de la ciudad sea exitosa.
 Ampliar el análisis del estudio de peatonalización del Centro con especial atención
en los posibles beneficios y efectos negativos.
 Realizar un estudio que analice la movilidad peatonal interior, donde se diferencie
entre las áreas de restricción de tráfico y las de uso exclusivo para el peatón.
 Elaborar un plan para dotar de vegetación, de mobiliario urbano e incrementar la
iluminación de la zona.
 Disponer de aparcamientos disuasorios. Definir un calendario para la apertura de
aparcamientos disuasorios que permitan estacionar los vehículos en la periferia del
barrio y compensen la pérdida de las 262 plazas de aparcamiento previstas en el
Plan para la Peatonalización.
 Consensuar con vecinos los horarios de carga y descarga.
 Diseñar actividades de atracción a la zona.»
Sr. Jordi Martínez:
Bé, jo en el tema d’ampliar l'anàlisi de l’estudi de la conversió en zona de vianants als
possibles beneficis, li ho acabe de dir, els beneficis mediambientals jo crec que són clars.
Però, a banda, els municipis de més de 50.000 habitants, d’acord amb el projecte de llei de
canvi climàtic, introduirem o ens obligaran a introduir planificació de reordenació urbana
mitjançant fórmules de mitigació que permeten reduir les emissions derivades de la mobilitat.
Per tant, hi haurà, com diu la llei: «el establecimiento de zonas de bajas emisiones no más
tarde de 2023, medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta y otros medios
de transporte activo, medidas para mejora y uso de la red de transporte público, medidas
para la electrificación de la red de transporte público, medias para fomentar el uso de
medios de transporte eléctricos y medidas de impulso para la movilidad eléctrica
compartida». Com es pot veure, en el tema de la conversió en zona de vianants del Centre
fomentarà totes aquestes qüestions, convertint en zona de vianants el Centre, i sobretot per
llei, posem-nos en el cap tots que en el 2023 ja haurem de tindre zones de baixes emissions
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i les més perilloses, com torne a repetir i diuen els estudis, són els nuclis històrics de les
ciutats, que són els que més contaminats estan, lamentablement són els que més
contaminats estan, i crec que hem d'anar a tindre zones de baixes emissions i que en aquest
cas les més importants, com puga ser el Centre de la ciutat. Per tant, sobre els que han dit
vostés, ampliar l'anàlisi, no anem a ampliar-lo, s’ha fet un estudi de conversió en zona de
vianants on hi ha uns beneficis que tots sabem, mediambientals, i uns altres que vindran en
el temps, perquè ací ningú no sap sí d’ací a dos mesos sí que va haver-hi 2, 3 o 10
comerços, però estem segurs que seran les mesures que donen oportunitats al Centre de la
ciutat i, sobretot, perquè entre altres coses, ho hem parlat en la Mesa del Centre. Sobre
realitzar un estudi que analitze la mobilitat urbana de vianants, una vegada posada en marxa
la conversió en zona de vianants veurem com es desenvolupen i quines mesures
correctores s’han de prendre. Sobre elaborar un pla de dotar de vegetació, de mobiliari urbà
i incrementar la il·luminació de la zona, aquest sí que l’acceptem, en algun cas, com puga
ser, que els hem demanat, per exemple, a la placeta de Ramón y Cajal, es perden ara altres
arbres, però se’n recuperen 10 o 12. A la zona de la Sang es perden 3 arbres, però se’n
recuperen 15. I el tema de la il·luminació de la zona estem incrementant-la en tots els llocs.
De fet, quan hem fet els nous, des d’aquesta Regidoria, quan hem fet els nous aparcaments,
com puga ser Ribera Montes, tenen la suficient llum i la suficient seguretat. Disposar
d’aparcaments dissuasius..., saben vostés que aquestes 262 places van a recuperar-se, fins
i tot intentarem incrementar les altres en els distints aparcaments que van a fer-se.
Consensuar els veïns els horaris de càrrega i descàrrega, estem en la feina, però vosté
també entendrà..., «consensuar» sap el que vol dir? Que tots estiguen d’acord i que tots
estiguen d’acord no va a poder-se aconseguir, i això el que diga el contrari, està enganyant
els veïns. I dissenyar activitats d’atracció a la zona, a aquesta vaig a dir-li que no, però no
per res, perquè és que jo crec que al Centre de la ciutat d’Alcoi ja no caben més activitats. Si
fem més activitats, jo ja no sé què podrem fer, tindrem, no sé, tenim una ciutat més activa
que mai en la situació que estem vivint, però és que quan passe aquesta situació, tenim un
centre a la ciutat que és el nostre espai de celebració de tots els alcoians i jo crec que més
activitats d’atracció a la zona, jo crec que ja no en poden cabre, hi ha des de la Regidoria de
Comerç, la Regidoria de Festes, des de les mateixes entitats que setmana a setmana,
oblidant-se d’aquesta època que estem passant, fan les seues activitats, jo crec que està no
li la podem acceptar, però moltes de les que vostés han proposat, sí que ho farem.
Sra. Payá:
Si, gracias. A ver, este ruego y sus propuestas se hacen con el único objetivo de mejorar la
peatonalización del Centro, nosotros estamos convencidos que la peatonalización es buena
para el barrio, pero debemos ser muy, muy escrupulosos para que sea un éxito. Algunas de
estas propuestas que hemos presentado están ya en el estudio de peatonalización del
centro de Alcoy, la primera propuesta dice que no la acepta pues es ampliar el análisis, yo
creo que es para acabar de convencernos nosotros y convencer, convencer a esos vecinos
que a lo mejor son en menor número, no, no se me ha trasladado a mí así, pero creo que es
importante analizar los efectos positivos y negativos para convencernos nosotros y acabar
de convencer al resto de personas, el resto de propuestas, pues eso, implementar las zonas
con mejoras de mobiliario, aumentar la iluminación, pues es que evidentemente son
elementos claves según los urbanistas especializados en rehabilitación. Y los aparcamientos
en la periferia del barrio, si, está el parking de la Riba con 145 plazas, pero también
consideramos que debe ser una actuación previa a la peatonalización, y a su vez, pues para
como compensar un poco, de algún modo, las incomodidades que se les pueda, se les
pueda ocasionar a los vecinos. Y respecto a la que no admite, la de atracción, actividades
de atracción a la zona, yo creo que más allá de fiestas de San Jorge y de Navidad y de
alguna actividad cultural que también que tiene, tiene mucha, mucha afluencia, debemos de
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crear ese hábito de acudir los vecinos al centro. Y todo este planteamiento lo hacemos para
intentar garantizar el éxito al máximo porque hay vecinos y comerciantes que no se sienten
representados ni por las asociaciones de vecinos ni por las entidades, las asociaciones de
comerciantes, y así lo hemos trasladado, nosotros tuvimos una reunión con varios vecinos y
comerciantes y si es por las conclusiones de esa reunión pues están en contra de la
peatonalización como se está planteando, totalmente en contra, queremos atraer gente al
centro y no queremos que se marche, por eso creo que tenemos que consensuar al máximo
todas las actuaciones. Gracias.
Sr. Jordi Martínez:
Bé, jo torne a dir-li: mire, jo crec que aprofite aquest breu espai i jo crec que hem de fer
nosaltres molta pedagogia, no només arreplegar les opinions, sinó fer pedagogia, perquè si
estem a favor de la conversió en zona de vianants del Centre, no enganyem la gent, la
conversió en zona de vianants del Centre farà que la gent li coste més vindre al centre amb
vehicle i si això..., és que, si no, és que, si no, no estem entenent-ho. És com deia abans
l’alcalde: «és que, si no, no estem entenent res». Les conversions en zones de vianants
aprofiten perquè els vehicles de fora no acudisquen al Centre, perquè el Xentre guanya
espai per als vianants i per als veïns i per als comerciants i per als compradors. Una altra
cosa és que ho puguem solucionar. Vostés han vist o sí que volen veure, en l’estudi que hi
ha sobre la conversió en zona de vianants, es marquen totes les zones i els afortunats que
som en aquest poble quan tenim un pàrquing particular a la plaça d’Espanya, que era una
de les reivindicacions que ens feien alguns comerciants, dient-nos que, clar, i quan vinga la
gent de fora, comprarà?, on aparcarà?, si tenen un pàrquing, a 25 metres del centre de la
ciutat, és que en tenim un altre a 300 metres. Si quan algú de nosaltres viatja fora i fa les
seues compres, vostés han trobat algun pàrquing tan pròxim com aquest, com aquests que
tenim a la ciutat, 3 pàrquings a menys de 300 metres del centre de la ciutat. Per tant, cal...,
cal canviar els hàbits i nosaltres hem de fer molta pedagogia, i aquesta, aquesta decisió és
una decisió de ciutat, i aquesta decisió, aquest govern pels governs que vinguen darrere es
veuran beneficiats, anem de la mà en aquest tema, no intenten traure un mínim de rèdit
polític, perquè aquesta és una aposta de tots nosaltres, però per un tema de ciutat. I de
problemes n’hi haurà? Doncs clar que n’hi haurà. Mire, a vosté i a mi, als primers, però és
que jo mai no he aparcat al carrer Sant Nicolau i jo visc allí, i ara ja hi ha qui em planteja i qui
em diu «és que no vaig a poder aparcar al carrer Sant Nicolau? No, no, no, és que al carrer
Sant Nicolau no es pot aparcar. Ací, tota la gent que passa pel carrer Sant Nicolau no ve al
centre. Si voleu, si voleu, un dia baixem i veiem tota la gent i ens posem en un punt, a la
placeta de Ramón y Cajal, i veurem que tot el que puja no ve al centre a estar, ve al centre a
passar i això ho hem d’evitar per a un barri millor, però per a una ciutat millor i en això hem
d’anar tots de la mà i posar-nos d’una vegada les piles i apostar clarament per açò i amb
mesures molt concretes, i ho hem fet.
28. 18708/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREGUNTA-PREC AUGMENT DE FREQÜÈNCIES DE TRENS ALCOI-XATIVA
Llig la pregunta i el prec el Sr. Ivorra, portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi.
«Hem constatat que a les comunicacions ferroviàries Alcoi-Xàtiva hi ha una progressiva
disminució dels horaris per a viatjar, quedant actualment dos serveis, un a les 6:12 i altre a
les 14:34.
Aquesta infraestructura és necessària per a les nostres comarques, i el progressiu
deteriorament del servei està provocant la perduda massiva d’usuaris. Si estem per la
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promoció turística de la nostra ciutat i per una transició ecològica real, transports públics han
de ser de qualitat.
A més a més, aquesta era un dels punts d’acord de la nostra moció presentada al ple de
febrer, en defensa de la línia Alcoi-Xàtiva.
Per aquesta raó formulem la següent pregunta:
PREGUNTA
Quines són les accions que ha realitzat el govern per a realitzar el compliment dels acords
d’aquesta moció?»
Sr. Alcalde:
Puc dir-li les accions que hem pres en defensa del tren Alcoi-Xàtiva. En compliment de la
moció de febrer, no li ho puc dir, perquè no ho he trobat, no sé a quina moció es refereix
perquè al febrer no es va aprovar cap moció referent al tren Alcoi-Xàtiva i, per tant, no puc
especificar-li, concretament, el compliment d’eixos, d’aquests punts d’acord als quals fa
referència. Respecte del tren Alcoi-Xàtiva, doncs sí que puc dir-li que en l’últim any, jo com a
alcalde d’Alcoi, he mantingut una reunió amb el secretari d’estat del Ministeri de Foment en
aquell moment, ara és el Ministeri d’Agenda Urbana, també una reunió amb el secretari
general del Ministeri d’Agenda Urbana, que ja era el Ministeri d’Agenda Urbana. En
aquestes dues reunions els temes que vam tractar era el pla d’inversions per al tren AlcoiXàtiva i també vaig mantindre, ací ja va ser telefònicament, amb el director general
d’operacions de RENFE, per..., quan es va produir doncs aquest anunci que anava a
substituir-se la venda presencial de bitllets de tren, per la màquina expenedora i ací sí que
en aquesta conversa, doncs..., després en plena conversa, després em va traslladar, tant
verbalment com per escrit, la decisió de RENFE que a Alcoi sí que anava a mantindre la
venda presencial de bitllets amb un contracte que estava previst traure a principi d’any, que
m’imagine que s’haurà vist afectat com tots per la situació de l’estat d’alarma, per a prestar
servei de venda de bitllets de forma presencial.
«PREC
Demanem al govern, realitze les accions pertinents en compliment dels acords.
Demanem al govern, realitze les accions pertinents amb Renfe per augmentar aquesta
freqüència, almenys un més al matí i altre de vesprada a última hora.
Demanem al govern, realitze les gestions necessàries a la mancomunitat perquè des
d'aquesta institució, igualment des dels municipis afectats, realitzen aquesta petició a
l’operadora de la línia.»
Sr. Alcalde:
S’accepta el prec.
Sr. Ivorra:
Moltes gràcies perquè s’accepte. És una realitat que, des de la nova realitat, hem perdut
freqüències de tren, hem passat al 50%, com ja denunciàvem en el Senat i ja ha denunciat
també el nostre portaveu al Congrés, i sí que fem una reclamació a tots els diputats i tots els
senadors valencians que defensen, perquè no és únicament el d’Alcoi-Xàtiva, sinó també els
altres trens de rodalia i els de mitja distància, els que estan tenint problemes en aquesta
nova normalitat on realment estem perdent tota..., tots els trens, estem perdent freqüències i
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necessitem imperiosament, sí realment volem aquesta transició ecològica, aquesta transició
a la nova economia de què estava parlant el portaveu socialista fa uns moments, hauríem de
potenciar aquestes línies. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Sí, és cert que, evidentment, era el moment de l’estat d’alarma, el transport públic en
general es va veure afectat, i també el transport ferroviari, i ara en la nova normalitat no
s’han recuperat el nombre de freqüències que teníem abans de la pandèmia i és important
almenys tornar a eixe punt per a ampliar encara més. Sabem que el govern de Pedro
Sánchez està complint amb les inversions previstes per a la millora del tren Alcoi-Xàtiva,
després de dècades per fi tenim un govern, i han passat governs de tots els colors, també
del Partit Socialista, que durant molts anys no s’ha invertit en el tren. És cert que s’han
invertit en altres infraestructures i el govern de Zapatero va finalitzar l’autovia central amb
una inversió de centenars de milions d’euros complint amb aquesta necessitat, però com
deia, en el tren Alcoi-Xàtiva ara mateix, es va adjudicar al desembre, i acabe ràpidament, el
contracte de 7 milions i mig d’euros per a la millora de la seguretat en la línia que permetrà,
a partir d’ací, incrementar les freqüències, i després està compromés un altre contracte de
12 milions d’euros per a la renovació, també, de la línia, i una vegada que estiga tot,
substitució de tots els vagons per millorar també el servei i la qualitat que es presta i, per
tant, intentant així impulsar l’ús de la línia i la prestació del servei.
29. 18717/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREC CATÀLEG PEDRA SECA
Llig el prec la Sra. Guillem, portaveu suplent del Grup Municipal Compromís Alcoi.
«Des de fa molts anys, els països mediterranis lluiten per la declaració de Patrimoni de la
Humanitat dels murs de pedra seca, aquestes estructures no perjudiquen el medi i són «un
exemple de relació equilibrada entre l'ésser humà i la natura» segons la UNESCO. A més a
més, ajuden a la prevenció de desastres natural, contribueixen a la lluita contra l’erosió i
desertificació, a millorar la biodiversitat i a crear condicions microclimàtiques propicies per a
l’agricultura.
A les nostres comarques existeixen diversos projectes agrícoles que posen en valor la
producció agrícola en pedra seca i volen aconseguir un valor afegit en les produccions, així
com arguments diferenciadors que permeten la competitivitat comercial al mercat actual
mitjançant la valoració d’oficis tan tradicionals i tan lligats al nostre patrimoni agrícola del
territori diànic o antiga Diània.
Per tot açò formulen el següent:
PREC
Que el govern d’Alcoi faça una relació de tots els murs de pedra seca del nostre terme per
tal de protegir-los i reparar aquells que estiguen en perill.»
Sra. Zamorano:
Aquesta regidora quan des de Conselleria es va considerar la declaració de BIC dels murs,
bé, d’aquesta tècnica de la pedra seca, ja va fer la consulta amb l'anterior cap del Museu i ja
em va traslladar que a Alcoi no existeixen estructures d’especial rellevància en aquest sentit.
En finques privades pot haver-hi restes en murs de bancal, però que han sofrit alteracions i
que tenen poca rellevància en l'àmbit de conservació. En el mateix sentit m’ho ha manifestat
la nova directora del Museu, sí que hi ha..., en propietats municipals tenim dos exemples
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que sí que s’han de mantindre conservats, que no fa falta catalogar-los perquè els
coneixem, són dos, i és al mas de la Cova, en l’entorn de protecció de la Sarga, i en la Font
Roja al mas de Tetuan, al mas de Tetuan. Per tant, són eixos dos casos, en el cas del mas
de la Cova, com ja està redactant-se el pla director, dins d’aquest pla director ja s’inclourà el
nivell de protecció i totes les actuacions pertinents que s'hagen de fer sobre aquest mur. I al
mas de Tetuan, doncs a continuació també ho farem, però bé, en eixos dos casos, en la
resta és de consideració que no té cap rellevància per a fer-ho. Per tant, no li accepte el
prec.
Sra. Guillem:
Bé, per pocs exemples que puguem tindre, considerem que és important que els tinguem en
compte i que sempre lluitem pel nostre patrimoni.
30. 18722/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREC SOL·LICITUD A FOMENTO INSTAL·LACIÓ BASSA DECANTACIÓ A7
Llig el prec la Sra. Guillem, portaveu suplent del Grup Municipal Compromís Alcoi.
«L'A7 és una de les carreteres més transitades de l’arc mediterrani. Per aquesta via no sols
hi ha transport de persones, també hi ha un gran volum de mercaderies. Entre elles
mercaderies amb productes perillosos i nocius, que en cas d’accident poden acabar filtrant
al terreny.
Especialment sensible és la zona de la Canal, per ser una de les zones de recollida d’aigua
dels aqüífers que donen aigua a les veïnes i veïns de la ciutat. Aquesta zona està
especialment protegida hídricament per impedir la possible contaminació d’aquests aqüífers,
de rellevant importància per a la ciutat.
L’autopista A7 al seu tram pel Barranc de La Batalla, no té cap mena de mesura contingent
front a possibles vessaments de líquids perillosos davant un accident de tràfic i així evitar
que aquests líquids filtren a l’aqüífer del Molinar.
Per evitar aquestes possibles desgràcies, a zones especialment sensibles, s’hi construeixen
basses de decantació, que arrepleguen els líquids que surten de trams de carreteres per a
emmagatzemar-les i per decantació poder separar les restes de combustible, olis, o
productes químics producte de vessaments inesperats, i donar-los el tractament adequat
evitant possibles filtracions al sol.
Amb aquestes infraestructures en llocs adequats de la Canal, no sols estaríem preparats per
a possibles vessaments accidentals, també estaríem protegint els nostres aqüífers de les
deixalles de la mala combustió dels motors dels vehicles, que dia a dia passen a milers per
la zona.
PREC
Demanem al govern, que realitze les accions pertinents per tal de sol·licitar al Ministeri de
Fomento la projecció i construcció de basses de decantació a l'A7 a la zona d'influència de
l’aqüífer del Molinar.»
Sr. Jordi Martínez:
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Acceptem el prec que traslladarem al Ministeri de Foment l’oportunitat o no d’aquest tipus. I,
de tota manera, també, abans, internament també demanarem algun informe per saber de
quins temes en concret estem parlant.
Sra. Guillem:
Doncs, moltíssimes gràcies per acceptar el prec, ja que considerem que és bastant
important de cara a la salut del nostre aqüífer.
31. 18726/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREGUNTA-PREC ABOCADORS
Llig la pregunta i el prec el Sr. Ivorra, portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi.
«El passat dia 17 de juliol de 2020, al mig dia, es va produir un incendi a la zona
d’Alcassares on va intervindre gran quantitat d'efectius del cos de bombers, forestals,
Protecció civil i els serveis municipals per a extingir-ho.
Com es pot observar en les fotografies publicades a través de les xarxes socials i els mitjans
de comunicacions locals, la gran quantitat de residus i enderrocs existeixen que va ser el
detonant del sinistre. Per sort no va passar cap desgràcia personal i no va haver-hi grans
pèrdues materials, malgrat aquest incendi va ser junt a un nucli d’edificis.
Els abocadors d’aquesta zona ja vam ser denunciades en el seu moment per Compromís
com a possible «polvorí», insalubre per als residents i donant un imatge poca atractiva
turísticament ja que està prop de diversos museus i dels Jutjats.
Compromís ve informat i avisant mitjançant preguntes i precs en diversos plens al Govern
Municipal de l'existència dels abocadors clandestins, o no tant, i en especial al centre de la
ciutat. Així doncs tenim els acords dels plens 27 de juliol i 25 de setembre de 2017,on
denunciaven aquests abocadors i el govern ha tingut tres anys per netejar-los.
Recordar que el govern municipal ha de garantir la protecció als seus ciutadans amb una
eficaç vigilància de zona on hi haja abocadors clandestins, o no tant, perquè no ocórrega un
altre incendi, possible contaminació del curs fluvial dels nostres rius, falta de salubritat
pública (rates) etc…
Des de Compromís formulem les següents preguntes
PREGUNTA


Quines mesures s'estan prenent per a evitar l'aparició d'abocadors incontrolats?»

Sr. Silvestre:
Gràcies, senyor alcalde. Bon dia de nou a totes i a tots. Em sentiu?... Em sentiu?...
Sembla...
Sr. Alcalde:
Ara sí.
Sr. Silvestre:
Ara... em sentiu?
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Sr. Alcalde:
Perfectament.
Sr. Silvestre:
Bé, gràcies, Sr. Alcalde. Bon dia a totes i a tots. Bé, quant a la pregunta de quines mesures
s’estan prenent. Doncs normalment el que fem és el tancament dels llocs on es produeixen
aquests, quan és viable, un seguiment i una retirada immediata, quan és fàcil i amb poca
quantitat. Quan no és fàcil o n’hi ha molta quantitat o no és accessible, s’estudien i
plantegem la millor manera per a retirar-los de forma segura per part dels treballadors del
servei de neteja, com va passar al Molinar, a l’abocador de la Venta Sant Jordi, que una
vegada es va assegurar la integritat dels treballadors, pels quals sempre ens preocupem
molt, es va procedir a la retirada d'aquest.


«Quantes infraccions i denúncies s'han realitzat per part de l'Ajuntament a prop dels
abocadors incontrolats de la ciutat, no al terme municipal sinó en la ciutat, del que va
d'any 2020?

Sr. Silvestre:
Doncs, mira ací en la llista, quan vulga li la passarem. Dels 25 expedients que ja s’ha passat
a l’empresa, de diferents retirades que s’han fet. A més a més, s’han iniciat i s’han resolt dos
expedients per abocaments per enderrocs i hi ha dos expedients sancionadors pendents
d’iniciar-se per abocament de voluminosos en diversos punts, com seria la Urbanització de
Serelles i la Urbanització del Baradello Gelat.


«Per què no s'ha actuat abans per netejat la zona incendiada?, recordar que és una
de les competències que té el Govern Municipal i que ha estat denunciat
reiteradament per Compromís , com es recull en diverses actes de plens.»

Sr. Silvestre:
S’ha actuat en diferents ocasions i el resultat ha estat el mateix, com que és una actuació
que costa prou, perquè estem parlant de 2.000 o 3.000 euros o més, s'ha de fer de manera
manual i amb els mitjans de seguretat per als treballadors. I en aquest sentit s’ha intentat
sol·licitar una subvenció a la Diputació d’Alacant, però existeix el problema administratiu de
la parcel·la on es troben els abocaments de Sant Miquel, d’on no existeix referència
cadastral i sent part de la parcel·la de domini públic del riu. Aquest fet implica que com que
no és una partida inclosa en el catàleg municipal de béns, no es puga certificar com a
municipal i no es puga demanar la subvenció. Per altra banda, cal tindre en compte que
quan s’ha netejat, els operaris han hagut de patir agressions en forma de borses que
volaven per damunt del cap, posant-se en risc la seua integritat.
«PREC
Demanem al govern, realitze tan aviat com es puga la neteja de tots els abocadors que
existeixen a la zona, per evitar que es repetisca altre incendi.»
Sr. Silvestre:
Mire vosté, en el tema dels abocadors, una vegada més, intenta fer veure a la gent que el
problema d’aquests abocaments els genera el govern, i sembla mentida que vosté duga uns
anys en la política i no ho haja aprés. Jo, en dos mesos, ja ho tenia clar. Els recursos de
neteja i recollida de residus estan per al que estan i es desenvolupen amb normalitat, i el
tema dels abocadors incontrolats, que també és un servei que està inclòs que es realitze per
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part de l’empresa, són una excepció en la qual treballem i treballarem, però no podem
descuidar la neteja i recollida de residus diària de la nostra ciutat per açò. Els abocadors
incontrolats ho realitzen per sort una minoria de la ciutadania, i no podem ni hem de destinar
una part important dels recursos de tota la ciutadania per a solucionar un problema repetitiu
d’un lloc localitzat, quan a més a més ja s’ha intentat actuar en diverses ocasions i el resultat
ha estat el mateix. Mire vosté també, tenim a Alcoi moltes finques a la ciutat que donen als
barrancs: Santa Ana, vosté viu prop d’allí, la Beniata, avinguda Joan Gil-Albert, que no
presenten aquesta problemàtica de llançar els residus als barrancs que ells mateixos tenen
baix. A la zona de Sant Miquel tenen els contenidors justament a peu de la seua casa, i
opten per llançar-ho al barranc, amb el perill que suposa per a ells. És un problema de
civisme, comportament i d’incomplir les normes de convivència, i no intente vosté fer veure
que és un problema que ha generat el govern.
Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. No estem intentant fer que el problema l’haja generat el govern. En cap
moment hem dit que el Sr. Silvestre ha anat a abocar brossa o ha anat a llançar la bossa de
brossa al barranc del carrer Sant Miquel, no estem dient això. El que estem comentant és
que des de fa tres anys que vam presentar les denúncies públiques en aquest saló de
plenari les actuacions han sigut mínimes o cap en els punts determinats, i aleshores
haurien..., perquè quan hem fet les preguntes, no ens han detallat quines actuacions i
quants. Sí que ens han dit que volen..., costa molts diners, 2.000 o 3.000 euros i que hi ha
un risc en la seguretat per a les persones que van a netejar-ho. Em sembla correcte, però el
fet de permetre que durant 3 anys estiguen abocant-se enderrocs, brutícia, brossa, residus
al barranc, representa una problemàtica de salubritat, de neteja i de possibles filtracions i
contaminació al riu, si fora el cas, que sí que és culpa i sí que és responsabilitat del govern, i
això és el que estem atenent. Si hi ha gent incívica, multes, facen les actuacions
necessàries per a poder resoldre. El que no ens podem permetre, des de Compromís, o
pensem que Alcoi no es pot permetre, que tinguem una zona d’aquestes característiques al
centre de la ciutat, quan hem estat parlant que hem de vendre la ciutat i que hem de ser
millor ciutat i turística, on hi ha zones de museus, zona històrica i tinga aquestes
característiques de brutícia. Gràcies.
Sr. Silvestre:
Sí, a veure, ja li he comentat abans que en diferents ocasions s’ha treballat, s’ha treballat en
aquests llocs; però també li he comentat que mentre estaven netejant en aquestes zones,
els mateixos operaris corrien perill. I vosté també sap que és una zona, és una zona de
talús, és una zona en pendent, és una zona on s’ha de treballar de manera manual i on
moltes vegades requereixen empreses especialitzades. I, per tant, ací, a banda de la neteja
que es farà al seu moment, anem a treballar tot el que seria la conscienciació i la voluntat
d’aquests veïns. Així i tot, mire, vosté, abans que vosté fera la consulta aquesta, hi ha, des
del departament s’ha convocat una reunió per al dia vinent 3 de setembre amb altres
departaments, en aquest cas, amb el Departament d’Habitatge, Serveis Socials i de Policia,
per a poder abordar aquesta problemàtica i veure de quina manera podem solucionar el que
quan es netege l’abocador no es torne a produir aquesta casuística i este tirar els residus
una vegada i una altra, perquè el netejarem mil vegades i mil vegades estarà ple.
32. 18729/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREGUNTA-PREC CONTENIDORS
Llig la pregunta i el prec el Sr. Ivorra, portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi.
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«Ens reiteren els veïns que els contenidors i les zones adjacents presenten brutícia. Som
conscients que aquests contenidors es deuen de netejar en aquesta època dues vegades al
mes, malgrat açò possiblement aquesta neteja no és suficient o no es realitza
adequadament, provocant malestar al veïnat que ha de patir les olors, especialment a
aquestes dates, on les temperatures afavoreixen la descomposició de la matèria orgànica.
Per aquesta raó volem saber:
PREGUNTA



Quin mecanisme de control de la neteja dels contenidors té la regidoria per a
confirmar la seua neteja correcta?»

Sr. Silvestre:
Bé, des del Departament... Sí, des del Departament es fa un seguiment...
Sr. Alcalde:
Un moment, que no el sentim.
Sr. Silvestre:
Ara? Em sentiu ara?
Sr. Alcalde:
Correcte.
Sr. Silvestre:
D’acord.
Sr. Silvestre:
Bé, el que estava dient és que des del Departament es fa un seguiment d’aquesta neteja, i
també, en el moment que tinguem l’auditoria, que s’havia bloquejat per un tema en la
licitació, la reclamació ja s’ha resolt i el dia 28 crec que ja va tindre lloc la mesa que va
procedir a l’obertura del primer sobre. Quan tinguem l’auditoria, doncs tindrem una altra
ferramenta més de control.



«En cas de ser adequada la seua neteja, quins mecanismes té la regidoria per a
controlar que no hi facen ús dels contenidors a hores no adequades aquestes
persones incíviques?»

Sr. Silvestre:
Sí, se’m sent? Se sent?
Sr. Alcalde:
Sí, sí, perfectament.
Sr. Silvestre:
Perdó. Miren, tornem una altra vegada al mateix. És a dir, no podem vigilar les 24 hores els
contenidors, o no podem posar contenidors intel·ligents i gastar-nos una milionada en
aquests, per culpa que alguna gent no compleix les normes. Anem a continuar informant,
treballant, buscant la col·laboració de la ciutadania per complir els horaris en les diferents
fraccions. És un tema de conscienciació i de treball de tots. Tenim 160 illes de contenidors i,
evidentment, no podem posar policia 24 hores en ells. És un tema a treballar. Perquè també
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li dic, hi ha molta gent que sí que respecta els horaris i que està treballant adequadament,
sobretot a l’estiu.



«Hem notat que molts dels contenidors de recollida d’oli usat estan plens, i altres
estan oberts, i els usuaris deixen els recipients d’oli damunt del contenidor, i acaba
caient a terra. Quina és la freqüència d'arreplegada d’aquests contenidors? Sembla
que aquest servei ha empitjorat des del seu canvi de concessionari i quines mesures
té pensat prendre la regidoria?»

Sr. Silvestre:
Bé, l’empresa que recull l’oli és la mateixa. La recollida es fa dues vegades al mes o, fins i
tot, a sol·licitud moltes vegades d’usuaris o del mateix departament que també revisa, doncs
se li requereix quan algun contenidor està ple. Evidentment ells saben quant a la capacitat
dels contenidors segons la quantitat de recollida per punt, canviant-se moltes vegades a
contenidors més grans d’oli en aquelles zones on es necessita.
Així mateix s’ha detectat ―fixat, una vegada més― que estan produint-se robatoris d’oli,
trencant els contenidors, robant l’oli i també els contenidors interiors, això provoca moltes
vegades que els veïns apleguen allí, tiren les bombones, no tinguen contenidor interior i l’oli
s’escampe. S’ha donat, evidentment, avís a la Policia per a vore si poden detectar els
autors. Però una altra vegada tenim el mateix problema, incivisme i mal comportament de la
gent.



«A les zones on s’han implantat els contenidors menuts i tancats en aquestes
«gàbies», està fent-se seguiment de les necessitats de més contenidors per millorar
el servei? Hem rebut queixes de veïns de la Beniata que els contenidors s’omplin de
seguida.»

Sr. Silvestre:
Sí, en els contenidors de la Beniata... sembla que s’ha comprovat que els veïns no obrin els
contenidors i deixen la borsa damunt, amb els contenidors buits. Aleshores, el que se li ha
dit a l’empresa és que, una vegada buida els contenidors, que els torne a deixar dins de la
gàbia però oberts, perquè potser pot donar la sensació que estan ja plens, i així intentarem
solucionar aquest problema.
«Per totes aquestes raons formulem els següents precs
PREC




Demanem al govern, realitze les accions pertinents per tal d’evitar que aquests
contenidors estiguen tan bruts i deixen de provocar el malestar dels veïns/es.
Demanem al govern, realitze les accions pertinents per tal de solucionar els
problemes amb la recollida d’olis usats, i millorar el servei.»

Sr. Silvestre:
Bé, estem fent un control, un seguiment; però continuarem vigilants i continuarem veient ...
intentant solucionar els problemes que vagen sorgint. Quant al tema de l’oli, està prevista la
nova licitació de la recollida d’oli usat, ben aviat, i en el nou contracte inclourem la neteja
periòdica i la reposició en 24 hores i el manteniment dels contenidors en cas que els passe
alguna cosa.
Sr. Ivorra:
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Ens alegrem que accepte el prec.
Sí que ens agradaria que si estan produint-se robatoris d’oli de l’interior dels contenidors i si
els veïns estan abocant perquè... i està caient tot l’oli a la via pública, que tinguen la
precaució d’avisar a Fomento, a l’empresa concessionària de la neteja pública, perquè
vagen i netegen les zones al voltant dels contenidors d’oli, perquè és una màxima.
Bàsicament, la gran majoria, per no dir la totalitat de contenidors d’oli, presenten un estat
deplorable al seu voltant. I, si realment estan robant els contenidors, la part interior, miren de
posar fins que isca la nova contracta, el nou plec de condicions i puga establir-se el nou
contracte, posen totes les mesures necessàries perquè no es produïsca. Gràcies.
Sr. Silvestre:
Sí, a veure, en el tema aquest dels contenidors d’oli, està fent-se un seguiment i està mirantse. Sí que s’avisa a Fomento perquè vagen amb el que són les llances per poder netejar en
alguna zona, quan ens avisen o quan els detectem.
I també, jo voldria fer ací un poc..., que els mateixos usuaris, quan anaren a un contenidor
d’aquests i veren que està obert o té una problemàtica, doncs clar, pregar un poc al seu
civisme i la seua ciutadania perquè seu..., ja sé que és una molèstia tornar-se a endur l’oli a
casa, però clar, si el deixem al carrer, al final produeix una brutícia a tots els veïns o al lloc
concret on està situat aquest contenidor d’oli.
33. 18714/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
PREC DUBTES TUASA
Llig el prec el Sr. Ivorra, portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi.
«El passat ple del 20 de juliol, on es va votar la pròrroga del contracte del servei de bus
municipal, vàrem escoltar algunes afirmacions molt preocupants com:
 Que al passat contracte apareixia la compra d’un cotxe híbrid però, que no va arribar
mai a la nostra ciutat, llevat d’aquell que es va provar a diverses poblacions.
 Que es varen retirar 3 Mercedes Sprinter sense saber on van anar a parar i sense
cap reversió a la ciutat.
 Que la ciutat d’Alcoi va estar pagant fins el 2010 per un autocar Mercedes Cítaro
que, en principi era a cost 0, i a canvi, tampoc va deixar cap reversió a la nostra
població.
 Que al 2008, es va amagar informació a una auditoria, ja que no se’ls va informar
sobre un autocar Pegaso molt vell que s’hauria d’haver renovat amb el nou contracte
però, que vàrem mantindre durant molts anys.
 Que el 70 % dels autocars supera l’edat acordada a l’última pròrroga del contracte
del 2015
 Que es varen retirar uns autocars model Man de 7 anys, que varen donar servei a
altres localitats però, que no sabem si va tindre reversió a la nostra ciutat.
Davant totes aquestes afirmacions tan serioses i alarmants, demanem:
PREC



Es realitze un informe sobre tots aquests dubtes, en especial els dubtes de l’auditoria
i saber què se n’ha fet dels cotxes ret¡rats i valorar quina hauria d’haver sigut la
reversió a la ciutat.
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S’investigue la veracitat de les afirmacions i s’informe a totes les formacions
polítiques.»

Sr. Jordi Martínez:
Bé, jo, sí vosté em permet, com parla d’un tema amb l’extensió del temps, que hem intentat
recopilar dades, però no és fàcil, perquè vosté està parlant ací des de l’any 2008, des de
l’any 2015, des de l’any 2010, anteriors... Per tant, si vosté em permet intentar fer un informe
més seriós i intentar-ho per al pròxim ple, perquè jo crec que tampoc no ens corre gens de
pressa. Vull dir-li que no necessitem la setmana que ve tindre tot aquest informe. En alguns
casos jo podria informar-lo d’alguns com puga ser, ho dic per damunt, encara que després
ho farem més extens. Quan parla vosté del cotxe híbrid, sí que es va substituir aquest
vehicle pel vehicle, pel vehicle..., el minibús que ara està utilitzant-se, principalment en la
línia 4, i quan es van retirar els 3 Mercedes Sprinter si que sabem on van anar a parar. Jo
recorde..., si no recorde malament i estic parlant-li de memòria, ho farem mitjançant un
informe, que quan vam accedir vosté i jo a aquest govern, aquests autobusos estaven
comprats sense cap motivació o tampoc no sabíem quin ús tenien i sobretot és que hi havia
un problema gravíssim i és que calia pagar-los i no hi havia cap consignació per a aquests.
De tota manera, com li dic, es traslladarà aquest informe i dins dels mitjans que puguem,
doncs intentarem aclarir-ho, i les coses que vosté diu..., s’investiga la veracitat i les coses
que no siguen certes, doncs, m’imagine que vosté o algú li haurà de demanar les
responsabilitats de qualsevol classe a les persones que ho van fer.
Sr. Ivorra:
Gràcies, entenem que sí que s’accepta el prec, que es realitzarà l’informe. No
demanàvem..., fins i tot, que no..., si ens contestaven hui, perfecte, però entenem que són
dades de molts anys i que haurien d'estudiar-se i detallar-se, perquè eren unes acusacions
greus i importants del que havia passat. I pensem que és una part important d’aquesta
ciutat, és un contracte important en què es gasten molts diners i hem de tindre tota la
claredat màxima possible. Sí aquestes afirmacions en algun moment no han sigut certes,
ens fem ressò d’elles i, per això, el que volem és que s’aclarisca en aquest saló de plens i
que puguem tindre la claredat, tots els partits polítics, sobretot la ciutadania, que els diners
que gasta aquest Ajuntament en una empresa, en un contracte privat, siguen tots correctes i
siguen tots transparents.
34. 18730/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI
MOCIÓ CONVOCATÒRIA DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA CONCESSIÓ DE LA
GESTIÓ INDIRECTA DEL SERVEI DE PROVEÏMENT D'AIGUA POTABLE
El Grup Municipal Compromís Alcoi presenta la següent moció.
«Enguany finalitzava el contracte de la gestió del servei d’aigües de la ciutat. Donat que
aquest és un servei bàsic i d’utilitat pública, fa dècades es va crear la Comissió de
seguiment de la concessió de la gestió indirecta del servei de proveïment d'aigua potable.
Aquesta comissió té l'encarreg de vetlar pel bon servei del subministrament per part de
l’empresa i com a fòrum per a consensuar accions a futur, referides al subministrament
d’aigües d’Alcoi.
La concessió d’aquest servei a l’empresa que mantenia la concessió s’ha prorrogat un any
més, malgrat que a Compromís entenem que la comissió hauria de reunir-se per analitzar el
servei i fer la seua tasca durant els últims anys, des del Govern Municipal no hi ha hagut cap
interès per convocar-la.
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Com bé es va dir a l’inici d’aquesta legislatura, el contracte de l’aigua és un dels més
importants que hem d’escometre. Aquesta tasca hauria de començar amb la convocatòria
d’aquest òrgan col·legiat.
La utilitat d’aquesta comissió és clara, la fiscalització de la gestió de l’empresa
concessionària d'aigües i l’estudi de les opcions de futur del servei. Malgrat la no
convocatòria d’aquesta Comissió, des de Compromís hem estat interessats a disposar de la
informació necessària, i vam demanar a diferents plenaris estudis sobre la municipalització
del servei d'aigües. Arribat aquest moment, i amb aquests estudis realitzats, seria més fàcil
realitzar la municipalització del servei o un nou contracte, amb totes les dades i la seguretat
que el servei del futur serà el més adequat per a les alcoianes i alcoians, però aquests
acords del plenari han estat incomplits sistemàticament pel govern.
Es per això que proposem el següent punt:
Acord
La convocatòria urgent i extraordinària de la Comissió de seguiment de la concessió de la
gestió indirecta del servei de proveïment d'aigua potable.»
El Sr. Ivorra, portaveu del Grup Municipal Compromís Alcoi, llig el punt d’acord.
Sr. Abad:
Gràcies, Sr. Alcalde. La convocatoria de esta comisión creo que hace cosa de un año
Guanyar ya la propuso, en esta moción prácticamente recoge el testigo de la solicitud de
Guanyar, alegando que hace décadas que no se convoca.
No conocemos la utilidad de esta comisión salvo por motivos de noticias o comentarios, sino
ha sido utilizada por…, durante tanto tiempo, denota la falta de compromiso del gobierno
local con sus ciudadanos.
Mi voto será abstención puesto que estamos a la expectativa de conocer su funcionamiento
y si además se dispusiera de una programación anual de convocatoria, reuniones y plan de
trabajo a desarrollar, levantaría la voluntad por parte de todos los grupos de mejorar y
proporcionar soluciones a la gestión del agua. Tampoco sabemos quin compone y constituye
esta comisión, representantes del Ayuntamiento, técnicos, empresa, por lo tanto nuestra
posición será de abstención.
Sr. González:
Gràcies. Bé, crec que no cal que diga sobre aquesta proposta que des de Guanyar hi estem
d’acord. Com s’ha dit, és una demanda que nosaltres ja hem fet. Com a resposta se'ns va
dir en aquell moment que la comissió de seguiment no era la panacea, que no creiem que
ho siga, però que ens oblidàrem que allò era la solució de tot, i que tot el que s’haguera de
tractar en la comissió de seguiment, es podria tractar en una comissió d’obres i serveis.
Recorde també que en aquell moment, quan nosaltres presentàvem, una de les motivacions
per les quals presentàvem el nostre prec fou que un col·lectiu ciutadà, «La Iniciativa
Ciutadana per la Gestió Pública de l’Aigua», va denunciar públicament que l’Ajuntament es
fera càrrec de les despeses que eren responsabilitat de l’empresa. Eixa situació es va
tancar, es va justificar per part del govern. Una altra cosa és que estiguem d’acord en la
justificació, però bé, sí que es va tractar aquesta temàtica.
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Però el fet és que nosaltres enteníem que existia un problema i al final veiem que des del
PSOE també s’entenia que hi havia un problema perquè es parlava que la comissió no era
la solució a tot i, per tant, si es planteja que ha d’haver-hi una solució és perquè s’entén que
hi ha un problema, i com a mínim nosaltres creiem que el problema és de falta d’informació.
Perquè al final si hi ha assumptes com aquest del que parlàvem, en aquell moment, que
acabem coneixent més per la ciutadania que per les regidories amb competències, tenim un
problema. I se'ns planteja com a alternativa la comissió informativa, però no perquè va a
informar-nos-en per interés propi, sinó perquè demanem, fem preguntes i se'ns informarà
just d’allò que preguntem, de poc més, moltes vegades, just del que preguntem només.
I entenem nosaltres que hi ha un problema doncs... i que sembla que estem d’acord en allò
que hi ha un problema. Nosaltres creiem que una comissió específica ajudaria a esclarir
certs assumptes, a fiscalitzar millor la feina de l’empresa durant tots aquests anys i perquè
creiem que un servei tan important com el de l’aigua potable i un contracte que acaba
enguany, el mínim exigible era un poc d’interés per part del govern per fer una anàlisi de
com havia anat durant aquests 20 anys, fer una avaluació de com s’havia treballat al llarg
d’aquests anys, de com l’empresa havia gestionat un bé públic com l’aigua amb diners de
totes i tots. I açò, entenem que es podria fer en una comissió de seguiment o en qualsevol
alternativa que es proposara el govern amb un altre nom, amb un altre format, però no es fa
tampoc ni amb gust ni amb interés.
I, al final, la sensació que tenim és que..., això..., que hi ha poc interés per part del govern a
fer res més enllà d’allò que està pautat o marcat per posar llum a un servei que durant uns
20 anys, estarem d’acord, uns tècnics i tot de la casa, de segur que hi estan d’acord, han
deixat des de la seua concepció molts, molts racons foscos, diria jo. Ho parlàrem en el Ple
d’ahir, allò de les competències o de les incompetències. Açò és un poc semblant, les
obligacions o les voluntats. I tampoc al final no ens valen les excuses també que es donaven
l’any passat, que gran part de la documentació que hi havia estava en paper i que no estava
digitalitzat i que això dificultava molt la feina d’informar. Que sabem que sí, que potser no és
tan directa, però entenem... Es parlava, per exemple, de les liquidacions i al final nosaltres
entenem que sí les liquidacions s’hagueren entregat per part de l’empresa any rere any,
doncs es busca cada liquidació, es troba el paper, s’escaneja i s’informa. I aquestes coses
sabem que són coses difícils, però creiem que si es vol, es pot, i nosaltres volem i ara falta
vore la voluntat del govern. Gràcies.
Sr. Santiago:
Ara?
Sr. Alcalde:
Sí.
Sr. Santiago:
Bé, gràcies, Alcalde, i bon dia a tot el món. Des de Podem donem suport a la proposta,
entenem que és útil fer un seguiment i control de la gestió de l’aigua fins que la
desprivatitzem. Per això, volem recordar que, des de Podem, ja vam proposar la taula per a
la creació de l’empresa pública de l’aigua i altres serveis, que per cert, ja s’ha reunit aquesta
setmana per primera vegada, i esperem que siga la primera de moltes reunions per poder a
fer un seguiment i fiscalització dels serveis fins que el puguem recuperar, perquè per a
nosaltres és imprescindible, precisament, continuar en eixa línia i tindre millor model de
gestió possible per a la nostra ciutat.
I només un dubte, només un dubte, i va destinat a les companyes de Compromís, quin és el
model de gestió que vol Compromís per a l’aigua? Gràcies.
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Sr. Jordi Martínez:
Moltes gràcies. Bé, jo recorde que, com ha dit, crec que el Sr. Abad, aquest debat es va
mantindre ja en el plenari i jo crec que en alguna ocasió en la passada legislatura també el
vam mantindre.
Jo volia aclarir una qüestió. La comissió de seguiment de l’aigua, vaig a contar per què es
crea. Es crea l’any 2000 perquè una part important dels treballadors tenien una sèrie de
problemes o una sèrie d’expectatives davant de la privatització de l’aigua, que era
mantindre’s en l’Ajuntament o anar a treballar a l’empresa. I, si no recorde malament, en un
període de 2 anys havien de triar.
Qui formava part d’aquesta comissió de seguiment de l’externalització de l’aigua? Doncs
formàvem part els grups polítics d’aquest Ajuntament, un tècnic o dos tècnics depenent del
tema que es tractara, una part de l’empresa i una part dels treballadors. Perquè
principalment, si vostés tenen el gust de llegir les actes que es van traslladar, en eixes actes
es parlava específicament de determinades qüestions que només haurien d'afectar els
treballadors. I tots els temes ordinaris d’aquestes actes, quan s’acaba la problemàtica dels
treballadors al cap de 2 anys, perquè el que ha volgut ha tornat a la casa i el que no ha
volgut ha tornat a fer feina allí, o siga que l’únic protagonista havia ja resolt els seus
problemes, es mantenen i els traslladen a les comissions ordinàries com han fet tots els
governs que han estat en aquesta casa, però tots, no aquest, sinó tots els governs.
Per això vull dir que, eixa comissió, no és res més que la comissió que fem ací d’obres i
serveis traslladada a una problemàtica en concret que en aquell moment era el problema
laboral que podrien tindre i que no van tindre els treballadors de la casa.
Sobre el tema de la fiscalització, el tema de la fiscalització no té res a veure, crec jo, amb la
comissió, bé siga de seguiment o bé siga en la comissió de patrimoni, perquè ací fa una
fiscalització per part d’intervenció de Serveis Econòmics en el qual ens diuen si està bé o no
està bé. I que vull dir amb açò?, que jo crec que quina qüestió es fa en eixa comissió que no
es puga fer en la Comissió de Patrimoni, Obres i Serveis? Digueu-me'n una? Que em diga
algú ací una qüestió que diguen: «ostres, és que en la comissió de seguiment sí que es pot
tractar aquest tema, però no es pot tractar en la Comissió d’Obres i Serveis». Jo no ho
entenc en cap cas, perquè a més a més, els temes laborals estan resolts i tenen una
legislació laboral que tenen l’empresa i els treballadors i és l'única, per dir-ho d’alguna
manera, intenció que tenia aquella creació de la comissió.
Per tant, jo crec que estem davant d’un instrument que ja no fa falta, i un instrument que es
pot substituir i que se substitueix perfectament perquè, damunt, és un dels òrgans de
govern, és uns dels òrgans d’aquest Ajuntament. I jo no sé per què ara necessitem crear
aquesta comissió o convocar aquesta comissió quan la podem convocar i es convoca
mensualment. És més, jo crec que mensualment es parla de temes de l’aigua en aquesta.
Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. Es demana perquè és un òrgan col·legiat i està..., i tots aquests
governs del Partit Popular d’abans i del Partit Socialista d’ara no han..., no han... el govern
del Partit Socialista, no l’han convocada.
Aleshores, si inicialment..., si inicialment es va tractar el tema dels treballadors, era un fòrum
on podia parlar-se dels treballadors, perquè vosté parla que en aquest moment era
necessari i era important parlar sobre el tema d’on anaven a traslladar-se els treballadors, si
anaven a quedar-se o no anaven a anar-se’n, era important; però és un òrgan en el qual
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podem parlar d’altres qüestions i, sobretot també està l’empresa i estan els treballadors, i és
una part important.
Si vostés pensen que no és factible o que no és necessari aquest òrgan col·legiat, és tan
senzill com no fer-ho, no, no convocar-ho. El senyor Abad ha dit que no sabia qui era el que
estava. Vosté en forma part, vosté va signar com a part d’aquest òrgan col·legiat, aleshores
també té la informació de tots els que estan allí.
És una possibilitat, és un òrgan més, un fòrum de debat en el qual podem parlar. Des de
Compromís agafem el guant que va fer al seu moment Guanyar i també Podem, que van dir
que era necessari i que era important parlar d’aquestes coses en un fòrum específicament
per a tractar aquest tema, ja no una comissió informativa en què es parlarien de moltes
qüestions. I pensem que, com en altres àrees, altres espais, podem parlar, únicament i
exclusivament d’aquest tema. I si ara mateix hem tingut la pròrroga del contracte de l’aigua,
seria important escoltar l’empresa, seria important escoltar els treballadors i seria important
sentir a tots els partits polítics. I la pregunta que ha fet el regidor de Podem està contestada
perquè és la mateixa que em va fer, és la mateixa que va fer el senyor portaveu del Partit
Socialista ja fa unes quantes, i li la vam contestar. Ens reiterem, únicament i exclusivament
sempre al que vam dir al Ple.
Aleshores, vostés, convoquen-la. No tenen més qüestions. Simplement, si realment creuen
que havíem de tindre un òrgan col·legiat per a parlar d’aquests temes, que el tenim, podem
convocar-lo perquè creiem que es pot convocar. I si pensen que no és necessari, no el
creen. En l’inici de la legislatura el van tornar a crear, plantegen-s’ho.
Sr. González:
Gràcies. Bé, primerament, com parlava el senyor de Compromís, entenem que si nosaltres a
l’inici de legislatura se’ns demana que nomenem titular i suplents per a aquesta comissió, és
perquè continua vigent, si no, no entenem per què continua existint. Com deia abans, també
ens és igual que es diga comissió de seguiment o com siga, o que siga un òrgan col·legiat o
no, però entenem que al final del contracte, que s’acabarà enguany, ara, any rere any, des
de darrere la pròrroga, però seria interessant fer una auditoria completa del servei al llarg de
tots aquests anys i pensem que una mesa específica seria adequada, simplement seria això.
Però crec que, com deia abans, per resumir-ho, el problema és més d’actitud i la raó
d’aquesta actitud no la sé, però vull dir, li pose un exemple de formes de fer, una comparació
que no és una comparació amb altres governs o altres ciutats, una comparació amb el seu
mateix govern. Segurament si d’aquest assumpte es donara tanta informació com es dóna,
per exemple, a la comissió del Centre d’Esports, on el regidor d’Esports i els treballadors del
departament presenten cada mes relacions exhaustives de tota la feina que fan, de totes les
activitats que s’organitzen, de les que s’han fet, de les que es faran, dels problemes que es
troben, de les solucions que plantegen, de l’estat de cada projecte que tenen entre mans i
això sense que existisca cap pregunta prèvia, que també responen a les preguntes, i tot el
gust i interés perquè tinguem tota la informació possible, que pot ser que es diguen coses
amb les quals no estiguem d’acord, però l'actitud em sembla d’alabar. Si al llarg d’aquests
anys s’haguera tractat aquest assumpte d’una manera semblant, amb aquesta actitud,
segurament no estaríem demanant aquesta comissió específica ací. Gràcies.
Sr. Santiago:
Gràcies de nou, Alcalde. Estem d’acord amb les companyes de Guanyar, nosaltres també
volem fer valdre el funcionament precisament de la comissió del Centre d’Esports que crec
que és exemple per a molts altres òrgans d’aquest Ajuntament, i així ho hem fet saber en
diferents espais de la Corporació.
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I després, Sr. Ivorra, sí, sí jo faig referència..., jo no sé el que ha preguntat el portaveu del
Govern, el que ha contestat vosté, realment no tinc tanta memòria. Jo estic fent referència
precisament al què vosté manifesta en la seua moció. «Arribat aquest moment, i amb
aquests estudis realitzats, seria més fàcil realitzar la municipalització del servei o un nou
contracte (...)». És precisament per les seues paraules no pel que es va dir en altres, en
altres plens. Per tant, jo li estic oferint l'oportunitat que vosté manifeste clarament quin és el
model que Compromís proposa per a l’aigua. Gràcies.
Sra. Rosa García:
Si. Gracias Sr. Alcalde y buenos días a todos. Bueno, desde el grupo Ciudadanos estamos
por promover o por la labor de que se optimice el tiempo y se optimice el trabajo y
intentemos ir siempre al grano. Hay una comisión que se convoca todos los meses, como ha
dicho el portavoz del Gobierno, y creo que se ha trabajado. De todas manera hay una cosa
que es cierta y es que hay un órgano colegiado, pues es nuestra opinión que se escuche.
Quiero decir que nosotros vamos a votar a favor porque, desde Ciudadanos, no nos vamos
a oponer nunca a que se pueda debatir, estudiar o trabajar. Ahora bien, urgente y
extraordinario..., ustedes lo han pedido de esa manera, podemos estar más de acuerdo o
menos de acuerdo, así como más de acuerdo o menos de acuerdo con su exposición de la
moción, pero vamos, vamos a votar a favor.
Sr. Alcalde:
Molt bé.
Sr. Ruiz:
Gràcies. Simplement vaig a aportar-li una qüestió al portaveu del Partit Socialista per a
poder convocar aquesta comissió, i és complir el contracte signat per l’Ajuntament d’Alcoi i
l’empresa Aqualia.
No m'estranya que li caduquen els contractes si no se’ls llig, perquè, si el llig vorà que la
comissió de seguiment està reflectida en aquest contracte i, per tant, entenem que cal
convocar aquesta comissió, que amb governs del Partit Popular es va convocar 8 vegades,
de 2001 a 2003. A partir del 2003, a partir del 2003 hi ha una persona, Alcalde, que han
tingut ací, molt propera a vostés, i en cap moment li han preguntat per què no va convocar
aquesta comissió, supose que li han preguntat, no, supose que no, puc afirmar, li han
preguntat altres coses, però esta no li la van preguntar.
Sr. Jordi Martínez:
Bé, vull contestar-li primer al portaveu del Partit Popular, amb tot l’afecte, perquè no se’n
vaja hui disgustat, que últimament jo crec que ja estem arribant a no disgustar-nos. A vore,
aquest alcalde del qual vosté parla, era l’Alcalde del Partit Popular si no m’equivoque fins a
l’any 2011, però regidors de l’àrea, que no convocaven eren del seu partit, el Sr. Miró, el Sr.
Pastor o.., el Sr. Palmer també, abans ha vingut per ací, també, o siga formen part del Partit
Popular. I mire, hi ha coses que el meu partit no ha fet bé i les reconeixem, vostés no
s’escuden en el fet que el Sr. Sedano se’n va anar del partit. Formava part o jo crec que
decidien les polítiques en la seu del partit, no les decidia ell únicament. I si les decidia
únicament ell, quin partit tenen vostés? Menut partit.
Ha dit vosté molt bé, ho ha dit molt bé, es va convocar durant 2 anys, els dos anys que hi
havia problemàtica amb els treballadors, del 2000 al 2003, i a partir d’ací es va deixar
perquè no tenien cap utilitat quan hi havia altres organismes. A tots els que parlen de tot el
que han de complir, saben quantes vegades s’ha convocat el Consell Agrari des que jo estic
en aquest ajuntament? Mire, i vosté Sr. Ivorra?, i el Sr. Blai?, tampoc va convocar la
Comissió de Seguiment de l’Aigua, tampoc no la va convocar, però saben quantes vegades
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s’ha convocat el Consell Agrari? Des d’Esquerra Unida o des de Podem o des de Guanyar o
des del punt..., mai!, perquè són òrgans que al final no tenen cap problemàtica o que es
poden tractar en altres espais. I el Consell Agrari el nomenem tots els anys, totes les
legislatures, els seus representants. I si el dia de demà hi ha algun organisme de la casa,
com puga ser una fundació o que no tinga activitat, doncs se seguirà nomenant, però no hi
haurà activitat i no passarà absolutament res. Si a mi em digueren vostés que per què no es
convoca la Comissió de Seguiment de l’Aigua, els problemes no se solucionen..., sí vostés
tenen un instrument millor que és la comissió, la comissió mensual, o extraordinària i urgent
per portar-les. Si quan volen, sí que les volen convocar. Quina diferència hi ha? la presència
dels treballadors? la presència dels treballadors?, doncs quan estiguem parlant en aquests
altres fòrums de debat que han dit, els convoquem, però no convoquem una comissió per a
tractar temes, perquè pel que he vist, vosté, cap de vostés han llegit les actes d’aquestes
comissions, perquè saben vostés que són tractament, cru i pelat, de la mateixa activitat que
fem en una comissió normal.
Sr. Ivorra:
Sr. Martínez, sembla que té por de convocar aquesta comissió. Per què? Sí, sembla que té
por, sembla que té por que aparega l’empresa i que apareguen els treballadors en aquesta
comissió, té por què li preguntem alguna cosa que no devem? Té por que li diguem alguna
cosa al respecte?
Si parlem i estem demanant que es torne a convocar aquesta comissió és únicament, a
banda que si no s’ha convocat en el seu moment, com vosté ha dit, el Consell Agrari no s’ha
convocat mai perquè no hi ha hagut cap problemàtica, però és que ara sí que hi ha hagut un
canvi especial d’aquest contracte, que ha sigut la pròrroga i ens agradaria parlar, escoltar les
veus de l’empresa, escoltar la veu dels treballadors i poder parlar entre altres partits polítics
per a..., que estem ací representats, perquè puguem deduir i aclarir qüestions o dubtes que
es puguen traslladar. Entenc que al Partit Socialista li fa por convocar aquesta, aquesta
comissió, per què? Vosté ha dit que no s’ha convocat en tots eixos temps, em sembla
perfecte, no s’ha convocat, igual que altres òrgans col·legiats; però ara estem demanant-li
que es convoque perquè hi ha hagut un canvi, hi ha hagut una modificació, hem passat d’un
contracte que estava, que ens pensàvem, que anàvem, que anàvem, que vostés mateixos,
que vosté mateix va dir que anava a traure el contracte i a deixar d’estar, i hem fet una
pròrroga. Quin dubte? Quina por té per convocar-la?, en la qual es puga parlar. Per què?,
vosté ens ha donat una explicació, però no ens ha dit el per què no vol convocar-la. Aquest
dubte queda damunt de la taula.
Sr. Alcalde:
Passem a votació.
El Ple de la Corporació procedeix a la votació d'aquest punt. Es produeix un empat després
de votar a favor els regidors dels grups municipals PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS
ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2), en contra els regidors del
Grup Municipal SOCIALISTA (12) i amb l’abstenció del regidor del Grup Municipal VOX (1).
En una segona votació (realitzada abans d’iniciar el punt 37 de l’ordre del dia), amb el vot a
favor dels regidors dels grups municipals PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2),
CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI (2) i VOX (1) i en contra els regidors del
Grup Municipal SOCIALISTA (12), s’aprova la moció.
35. 18373/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
RUEGO MEJORAS PARQUE WORKOUT CERVANTES
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Lee el Ruego el Sr. Marcos Martínez, concejal el Grupo Municipal Ciudadanos.
«La zona de Workout de Cervantes es la zona más activa en cuanto al desarrollo de este
deporte, siendo el primer parque que se instaló en la ciudad.
Actualmente, este espacio utilizado por la mayoría de los usuarios de este deporte, carece
de necesidades básicas tales como una fuente de agua, elemento esencial a la hora de
practicar deporte, papeleras, o una limpieza periódica. Los jóvenes que practican este
deporte ya llevan un tiempo reivindicando este tipo de mejoras.
Los deportes urbanos, además de ir ligados con el ejercicio y una vida sana, contribuyen a
mejorar la calidad de vida de las ciudades, así como su variada oferta en cuanto a juventud,
turismo, deporte, etc.
Por todo lo expuesto anteriormente, trasladamos al gobierno municipal el siguiente RUEGO:




Que se instale una fuente en las inmediaciones de este espacio deportivo.
Que se coloquen papeleras en dichas instalaciones
Que los servicios de limpieza adecenten periódicamente la zona.»

Sr. Reig:
Gràcies, Sr. Alcalde. Bon dia a totes i a tots. S’accepta el prec perquè, de fet, doncs ja
estem..., ja ho hem sol·licitat perquè ho col·loque. Ja ho vam fer fa un mes, i bé, insistirem i
reclamarem a veure en quina situació es troba, m’entens. Però s’accepta el prec perquè sí
que sabem que és un lloc molt utilitzat per usuaris que van allí i necessiten tindre-ho en les
millors condicions.
Sr. Marcos Martínez:
Vale, pues agradecer la predisposición del Gobierno y el concejal de Deportes y eso, pues
agradecido porque es un deporte en auge. Es una actividad en la ciudad que yo creo que
nos enriquece a todos y que hay que estar un poco promocionando este tipo de actividades.
Gracias.
Sr. Reig:
Sí, tal com ha dit, sap que té... aquestes modalitats esportives tenen també tot el suport
nostre, que continuarem comptant amb ells i, dins de les mesures que puguem, aquest any
també si es poguera fer pel tema de la pandèmia, farem també alguna activitat, com no pot
ser de cap altra manera per a aquests col·lectius amb esports urbans.
Sra. Secretaria: Perdón un momento, es que como a veces me cuesta a veces tomar las
notas… En la moción, ¿es posible que haya doce votos a favor y doce en contra?
Sr. Alcalde: Sí, el voto de calidad...
Sra. Secretaria: Es que en ese caso ha habido un empate y debería haber una segunda
votación, y, en todo caso dirimiría el voto de calidad del alcalde.
Sr. Alcalde: Tornem a votar la moció, té raó. Moltes gràcies per l’aclariment. Vots a favor de
la moció… Ah, un moment, és que s’ha absentat el senyor Ivorra. Bé, si li pareix avancem i
quan torne el senyor Ivorra repetim la votació.
Sra. Secretaria: Bueno, no es repetirla, es hacer una segunda...
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36. 18369/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
RUEGO CARRETERAS TRANSFERIDAS
Lee el Ruego la Sra. Rosa García, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos.
«La Generalitat Valenciana puede ceder, y de hecho lo hace, la titularidad de determinadas
carreteras y tramos de carreteras a municipios de la Comunitat Valenciana.
En la pasada Comisión de Patrimonio, Obras y Servicios, nos interesamos por conocer si
Alcoy está entre los municipios a los que les han sido transferidas carreteras y la respuesta
fue afirmativa.
Somos conocedores de que la transferencia, en sí misma, no conlleva ninguna
compensación económica por lo tanto por un lado, supone un coste más a asumir por este
Ayuntamiento y por otro, si dicha entrega se realiza sin las condiciones óptimas de
conservación, supone un esfuerzo económico, en muchos casos inasumible, para realizar el
acondicionamiento del vial.
Es por ello por lo que, desde el G.M. Ciudadanos querríamos conocer:


¿Se ha informado previamente por parte de la Consellería competente de las
carreteras a transferir, dando la opción al Ayuntamiento de Alcoy de que sean
aceptadas?»

Sr. Jordi Martínez:
No, no ens van informar, ens van informar de la transferència de la carretera i per
descomptat no ens han donat cap opció a poder elegir si volíem acceptar-les o no.


«En la comisión de la que hablamos nos pasó una relación de las carreteras
transferidas, eso lo sabemos, pero ahora querríamos conocer ¿En qué condiciones
se han transferido las mismas?»

Sr. Jordi Martínez:
Pues se transfirieron en las condiciones que estaban en el momento y no ha habido ninguna
intervención en las mismas.
Sra. Rosa García:
Qué…, no eran las óptimas entiendo porque se pueden comprobar.


«Se ha valorado el coste económico que supondrán estas transferencias?»

Sr. Jordi Martínez:
De momento no las tenemos valoradas pero, bueno…, serán coste importante si hablamos
de kilómetros de asfaltado, será un coste importante.
«En el caso de que, como creemos y me ha confirmado, las condiciones de dichas
carreteras supongan un problema económico para el consistorio, hacemos el siguiente:
RUEGO
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Que se pida a la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, que
justifiquen el estado de las carreteras o tramos de carreteras que transfieran, así
como que indiquen qué actuaciones se han hecho desde esa Conselleria antes de
entregar las mismas.»

Sr. Jordi Martínez:
Pues aceptamos el ruego. Yo creo que es evidente que…, el ceder carreteras de esta
manera sin dejarlas en perfecto estado de revista, por lo menos, para que el mantenimiento
sea, desde el principio, sea ya nulo, pues lo que implica es que los ayuntamientos cargamos
una vez más con gastos añadidos a carreteras que son difícil gestión por parte de un
ayuntamiento y sobre todo cuando nunca existe, desde ninguna administración, ningún tipo,
salvo de momento con el Ministerio de Fomento, ningún tipo de negociación que nos permita
a cambio de qué te cedan un espacio en las últimas que creo que nos han cedido, no se si
ha sido la carretera del Preventorio y la carretera que une la nacional con el cruce de la
carretera de Benilloba y que entregan 3, 4 o 5 kilómetros de carreteras sin ningún…, te lo
entregan sin ningún…, en un estado, yo creo que no el más adecuado pero sobre todo es
que el Ayuntamiento de Alcoy va a tener todos los años, tener partidas económicas para el
mantenimiento, por tanto estamos totalmente de acuerdo. Trasladaremos a Conselleria y a
todas las administraciones que dependan que no se pueden entregar en ese estado y sobre
todo con…, por lo menos con algún tipo de compensación económica o explicación de la
misma.
Sra. Rosa García:
Pues agradecerlo, yo celebro mucho que hayan aprobado el ruego porque es una muestra
más de que las políticas autonómicas muchas veces perjudican a los municipios cuando
debería ser todo lo contrario, y bueno, pues esperar que nos hagan caso. Gracias.
Sr. Alcalde: Ara sí que ha tornat ja el senyor Ivorra. En la moció que vosté ha plantejat hem
fet una primera votació i havia comptat jo malament, i s’ha produït un empat a vots. 12 a
favor, 12 en contra i una abstenció. I, per tant, correspon tornar a votar per a dirimir eixe
empat.
En compliment de l'art. 100.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF i RJEL),
s'efectua una segona votació del punt 34 de l’ordre del dia per la qual el Ple de la
Corporació, per majoria, amb els vots a favor dels regidors dels grups Municipal PARTIDO
POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), PODEM (2), GUANYAR ALCOI
(2) i VOX (1) i amb els vots en contra dels regidors del Grup Municipal SOCIALISTA (12),
aprova la moció presentada pel Grup Municipal Compromís i que figura en l’ordre del dia en
el punto 34.
37. 18396/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS
RUEGO SUPERPOBLACIÓN PALOMAS
Lee el ruego el Sr. Marcos Martínez, concejal del Grupo Municipal Ciudadanos.
«La reproducción masiva de esta especie es un problema grave, ya que es transmisor de
más de 40 enfermedades infecciosas que se transmiten a los humanos a partir del contacto
directo o mediante la inhalación de sus excrementos en forma de polvo microscópico. Las
dolencias más comunes que provocan son psitacosis (enfermedad infecciosa similar a la
neumonía), gastroenteritis, salmonelosis, criptococosis (infección pulmonar) y, en
determinadas ocasiones, casos de gripe aviar. Todas ellas provocan en los humanos
cuadros de fiebre, diarreas, náuseas, vómitos, dolores abdominales y alergias, síntomas
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que se podrían confundir con la Covid-19 en estos momentos, por ejemplo. Asimismo, las
palomas urbanas son portadoras de alrededor de 50 parásitos como garrapatas, piojos,
ácaros, o sarna.
Y no solo por salud, en estos últimos meses, la población de palomas en nuestra ciudad se
ha convertido en un problema importante, por la suciedad que generan, y ponemos como
ejemplo algunos casos:


En la calle Santa Rosa, 4 existen quejas de los vecinos respecto de la suciedad y
molestias que producen y que les ha llevado, a muchos de ellos, a tener que aislar
sus balcones para que las palomas no entren en sus casas. Además, para utilizar el
cajero automático por ejemplo, que se encuentra debajo, deben colocarse encima de
las heces.



En la entrada al puente de Las Paulas, existe un descampado donde se les facilita
agua y comida, y las aceras están totalmente cubiertas de suciedad.



En la Plaça de Dins, las palomas han perdido el miedo y se acercan o suben a las
mesas con comida, con las consiguientes quejas de los usuarios y peligro de
contagios.

La forma más idónea para evitar la superpoblación de las palomas en el ámbito urbano es
retirarles su fuente de alimento, por todo ello, trasladamos al gobierno el siguiente RUEGO:


Que se ponga en marcha una campaña en prensa para sensibilizar a la población de
los problemas que genera la alimentación de las palomas.



Que, en la medida de los recursos humanos disponibles, se disuada a aquellas
personas que lo hagan, para que abandonen este hábito.



Que se proceda a la limpieza de las zonas afectadas.»

Sr. Jordi Martínez:
És cert que tenim un problema amb els coloms, no amb la superpoblació, amb els coloms,
perquè són animals que es reprodueixen amb molta facilitat i vull donar-li dades de l’any
passat, en què van fer 379 captures i altres anys cap a 400. Enguany hem fet unes
intervencions, dues intervencions que s’han fet i cap a les 200 llargues. Però també és cert
que tenen també els seus detractors d’aquestes actuacions. Quan es fa una actuació per
part del departament sempre es crea un poc de polèmica perquè en la captura d’aquests
animals de vegades també es veu com un atemptat sobre els animals. És cert que porten
molts problemes, moltíssims problemes de salut, i estem treballant que això no passe i,
sobretot, jo crec que també està bé i, per tant, li acceptem el prec, en incrementar una
campanya informativa en la qual es demane a la gent que no els done de menjar. I, sobretot,
també a determinats propietaris, que són propietaris d’edificis on, per l’estat en el qual estan
o perquè estan tancats determinats pisos, allí han fet nius aquestes aus i, per tant, generen
un problema, perquè hi ha cases, en fi, properes, enfront de ma casa, que són cases que no
tenen veïns, i en aquest cas, niuen allí. Per tant, és molt difícil, encara que ho neteges cada
dia, poder eliminar-les.
Per tant, farem aquesta campanya d’informació i, sobretot, intentar també aprofitar
determinats immobles que ens generen aquests problemes, també informar-los de la
situació perquè posen el remei adequat.
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Sr. Marcos Martínez:
Bien, pues agradecer como no puede ser de otra manera la implicación en este asunto ya
que es una cosa que va con las luces, una cosa de todos. Y simplemente pues eso, es que
hay una normativa que hay que cumplir, y sobre todo hay que concienciar a la gente igual
que nos hemos concienciado ahora de que…, de que tenemos que llevar una mascarilla y
tenemos que tener unas normas de seguridad, pues que las palomas al final acaban siendo
un problema grave para la salud. Muchas gracias.
38. 18589/2020 GRUP MUNICIPAL PODEM
MOCIÓ AMPLIACIÓ PARC PÚBLIC DE VIVENDES MITJANÇANT EL DRET DE TANTEIG
I RETRACTE
El Grup Municipal Podem presenta la següent moció:
«La situació actual de l'habitatge en la Comunitat Valenciana, sobretot per a aquelles
persones que es troben en una situació de vulnerabilitat, ha patit una deterioració
significativa malgrat els esforços que s'han anat realitzant en els últims anys per a
solucionar un problema que va agreujar la crisi financera i immobiliària patida al nostre país.
A aquest deteriorament, se suma, de manera imprevista i molt perjudicial, les
conseqüències que la pandèmia generada per la COVID-19 està causant i, probablement,
causarà, en l'activitat econòmica. Com és previsible, repercutirà de manera més acusada en
les persones la situació econòmica de les quals és més precària, especialment, pel que fa a
les necessitats d'habitatge. En particular, les situacions de desocupació i de pèrdues
d'ingressos que ha originat, o pot originar en el futur, influeixen també en la possibilitat
d'afrontar les necessitats bàsiques com són el pagament d'hipoteques o el pagament del
lloguer, i en l'experiència adquirida en anteriors crisis, això pot desembocar en què una part
de la ciutadania no puga fer efectiu el seu dret a un habitatge.
Dins del marc de polítiques d'habitatge, a fi de portar a terme les actuacions
necessàries per a ajudar a les famílies i persones, la Generalitat ha implementat diverses
mesures complementàries a les adoptades pel govern estatal, com ara el desenvolupament
de les ajudes estatals o l'exoneració del pagament del lloguer a les persones que viuen en
els habitatges del parc públic de la Generalitat.
No obstant això, la tessitura laboral i econòmica per la qual travessen milers de
famílies al nostre país, unida a l'ardu i prolongat procés que es preveu després de la
finalització de l'estat d'alarma, evidència que les mesures anteriors resulten insuficients per
a fer front al problema actual. L'habitatge s'ha consolidat com a eix central de protecció de la
ciutadania i ara, més que mai, és responsabilitat dels poders públics garantir el degut accés
a aquesta.
Per això, considerem imprescindible la mesura aprovada recentment per la
Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per tal d’ampliar
la capacitat de l’administració, ja siga autonòmica o municipal, de donar una resposta
adequada i amb la màxima celeritat possible als casos de desnonaments o a aquelles
persones que tinguen dificultat d’accedir a un habitatge digne.
El Decret-Llei 6/2020, de 5 de juny, per a l’ampliació d’habitatge públic de la
Comunitat Valenciana mitjançant el tanteig i el retracte preveu diverses formes de
participació de les entitats locals, afavorint la descentralització de les polítiques d’habitatge i
comptat amb cada una de les particularitats dels nostres pobles.

97/112

Per l’exposat, l’Ajuntament d’Alcoi acorda:
Primer. Donar suport a la descentralització de les polítiques d’habitatge previstes en el
Decret-Llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l’ampliació d’habitatge públic a la
Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte.
Segon. L’Ajuntament d’Alcoi manifesta la seua voluntat de participar activament en les
polítiques d’habitatge mitjançant la subscripció de qualsevol dels convenis previstos en els
articles 7, 8 o 9 del Decret-Llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell per a l’ampliació d’habitatge
públic a la Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte.
Tercer. En el cas que el nostre municipi no aparega finalment en el catàleg d'Àrees de
Necessitat d’Habitatge (ANHA), l’Ajuntament d’Alcoi engegarà els mecanismes pertinents
per tal de determinar les zones del nostre municipi en les quals el dret d’accés a l’habitatge
es trobe afectat negativament.
Quart. Es designarà una partida pressupostària específica per a l’adquisició d’habitatges en
els pressupostos de l’any vinent per tal de conformar un parc públic d’habitatge municipal
capaç de fer front als diferents casos susceptibles de necessitar una alternativa habitacional
amb la màxima celeritat possible.
Cinquè. Instar a la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura
Bioclimàtica que dispose anualment d'una línea pressupostària per a donar suport econòmic
als municipis en l'adquisició d'habitatges.
Sisè. Instar a la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
que habilite una partida pressupostària per l'implementació i execució de programes d'acció
comunitària amb l'objectiu de facilitar la integració i la convivència en l'accés i manteniment
en l'habitatge dels col.lectius més vulnerables.
Seté. Traslladar els acords adoptats mitjançant aquesta moció a la Vicepresidència Segona i
Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.»
El Sr. Santiago, portaveu del Grup Municipal Podem, llig els punts d’acord.
Sr. Alcalde:
Gràcies, iniciem el debat.
Sr. Abad:
Gràcies, Sr. Alcalde. El Pleno del Consell aprobó el 5 de junio un decreto ley, que amplia los
derechos de tanteo y retracto en la administración valenciana. Una norma elaborada por la
Conselleria de Vivienda que dirige Ruben Martínez Dalmau, aunque regulado desde 2004,
para la vivienda de protección pública, incorpora novedades “la potestad que tendrá la
Generalitat de quedarse con viviendas en proceso de subasta por impagos de hipoteca”, lo
cual nos sorprende sobremanera viniendo dicha propuesta de Podemos, partido al que
hemos visto, por activa y por pasiva, promover actos antidesahucio. Pero claro, una vez
hecho efectivo el desahucio, expropiamos al banco y ya decidiremos nosotros quien esta en
situación de necesidad.
Totalmente incongruente, nos encontramos ante la aplicación del comunismo puro y duro en
nuestra comunidad ante la expropiación de viviendas privadas a través de un decreto ley
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que la Constitución Española, en su art. 86, tiene reservados únicamente para actuaciones
urgentes, y que esta forma sortean los informes del Consejo Jurídico Consultivo.
¿El derecho de Vivienda es urgente? Sí, pero existen en la comunidad 1700 viviendas
ocupadas y 800 vaciás del parque público sin rehabilitar.
Podemos, como siempre, antepone la ideología comunista marxista al sentido común. La
administración está para dar soluciones, pero no para confiscar, usurpar o requisar.
Reconocemos el derecho a la vivienda pero igualmente existe el derecho a la propiedad.
Además, con esta petición, Podemos pretende que nuestro ayuntamiento, que tiene déficit,
destine una partida presupuestaria para tales efectos. ¿De qué partidas presupuestarias van
a prescindir para ello?, ¿a quienes van a perjudicar? Se lo digo yo, como siempre a los
ciudadanos que cumplen con sus obligaciones tributarias. Gracias.
Sra. Obiol:
Gràcies. Bon dia de nou. Nosaltres, bé, potser si els nostres representants públics foren tan
estrictes amb el marxisme, ens aniria molt millor la cosa.
Nosaltres votarem que sí, però el que no entenem d’aquesta...., el que ens agradaria que
ens explicara... ens explicara el Sr. Santiago, que de segur que ara té temps, tot i que
nosaltres entenem que és un pas endavant aquest decret, que és una mesura important, i
que la política d’habitatge ha de ser fonamental tant en l'àmbit local com també en l'àmbit de
país, i que, a més a més, ja fa anys que s’està..., que s’està aplicant en altres ciutats amb
resultat beneficiós per a la ciutadania. Sí que ens agradaria..., no entenem aquesta moció,
presentada ací en aquest plenari, més enllà de fer autobombo. Justament el Sr. Martínez
ahir parlava de com es reuneixen amb..., quan vénen els seus consellers, que també són els
nostres, i com hem viscut tots el respecte. Nosaltres també ho fem amb els nostres
representants, no ens fem fotos en aquesta..., en aquesta qüestió. Per això, la Sra. Sanjuan
pensa que no treballem i, aleshores, a nosaltres ens agradaria saber, per què? Perquè quan
jo pense què venim a fer allí, supose que venim a tractar qüestions en què nosaltres
puguem arribar a un acord i poder instar a altres administracions. Que ens fan poc cas, que
ens facen una miqueta més de cas i que atenguen les nostres necessitats com a poble. En
aquest cas, si alguna volta vostés ho han defensat i ho hem vist en premsa, és que el Sr.
vicepresident atén les nostres necessitats i fa un parell de setmanes estava ací. Que jo crec
que podrien haver parlat d’açò. Jo crec que ho han fet; per tant, nosaltres votarem que sí,
perquè no tenim cap problema ideològic. Pensem que és una bona mesura, estem molt
contents de tindre aquest govern. Però, no sé..., ens agradaria també entendre per què
estem utilitzant aquest temps per a fer aquestes demandes, simplement això. Gràcies.
Sra. Rosa García:
Si, gracias de nuevo Sr. Alcalde. Bueno, Sr. Cristian, nosotros no podemos respaldar una
moción que se basa en un decreto ley respecto al cual nuestro grupo autonómico ya se
posicionó en contra por razones tanto de forma como de fondo. En cuanto a la forma de
aprobación de la normativa, en les Corts ya quedó bien explicado, tanto es así que desde el
mismo grupo socialista manifestaron a su socio de gobierno, el Sr. Dalmau, que una
normativa que versa sobre un derecho fundamental como la vivienda, debe de ser tramitado
como proyecto ley y no en forma de decreto, que no admite cambios, unos cambios que son
necesarios porque la redacción de la normativa es ambigua e imprecisa y es muy probable
que acabe siendo anulada por el Tribunal Constitucional, no seria la primera vez, pero no
quiero andar más en las deficiencias técnicas de la norma y lo que haré es dar un ejemplo
que avale nuestra argumentación, el artículo 10 del decreto que nos ocupa, permite a la
Generalitat intervenir en grandes compras para adquirir edificios enteros pero sin establecer
una definición de que se considera un fondo buitre o un gran tenedor, premisa sin la cual la
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aplicación de este artículo va a ser, sin lugar a duda, una fuente inagotable de litigios
judiciales, por lo tanto, si nos centramos en los efectos a nuestro juicio, muy negativos, que
la aplicación de este secreto, del decreto va a ocasionar en Alcoy, lo más relevante es que
va a ahogar más todavía nuestro ayuntamiento, que ya tiene que hacer frente a muchas
necesidades relacionadas con la vivienda y tendría que ampliar el parque de viviendas
municipales sin dotación económica para ello, pero tampoco debemos dejar de lado el
sector privado de la construcción al cual esta norma perjudica gravemente, entre otras
medidas que el derecho común fije los plazos para el ejercicio de los mismos en 15 días y
que el decreto ley faculte a la administración para poder ejercer el derecho de tanteo en la
compra de edificios o viviendas durante 60 días y otros 60 para ejercer el derecho de
retracto es inadmisible porque el ejercicio de esos plazos, por parte de la administración,
supone una limitación del sector privado que no va a traer otro efecto que el de retrasar las
compras de inmuebles por parte del sector alcoyano de la construcción, lo que va a provocar
un retraimiento de su actividad, más todavía, y más paro, más todavía, así que el voto del
grupo municipal Ciudadanos a esta moción va a ser negativo por que en ningún caso vamos
a dar respaldo a un decreto ley intervencionista y que interpone las cuestiones ideológicas
de Podemos al interés general de los valencianos y en nuestro caso, ya que lo ha traído
aquí, la de los alcoyanos.
Sra. Guillem:
Gràcies de nou, Sr. Alcalde. Tal com es comenta en l’exposició de la moció, la necessitat
d’habitatge és i serà una necessitat bàsica a la qual moltes persones no poden o no tenen
accés. La crisi del 2008, encara no l’havien superat del tot i ara la pandèmia de la COVID-19
acabarà agreujant la situació, sobretot en un moment en què les esperances de millora de la
situació no acaba de vore’s a curt termini, és que... a l’estat de la bombolla immobiliària, a
l’estat on més habitatges s’han construït i hi ha gent que no té un sostre... És per aquesta
raó que les administracions hem de fer la nostra feina i garantir un dels drets fonamentals a
tots, a tots els ciutadans i ciutadanes. Mitjançant el tanteig i retracte és dóna preferència a
l’executiu autonòmic en la compra d’habitatge per destinar-lo a l’ús públic que bàsicament
actua contra l’especulació dels fons voltor amb l’objectiu de protegir famílies de ser
desnonades i contindre la pujada del lloguer en la mesura del possible. Nosaltres estem a
favor de la moció, tot i que trobem que una moció que tracta un tema tan universal i
important, ha d’intentar anar un poc més enllà. Hem sigut valents a València i estaria bé que
el govern central també ho fóra. És per aquesta raó que proposem afegir la següent
esmena: «HUITÈ: Instar al Govern de l’Estat i més específicament al Ministerio de
Transporte, Mobilidad y Agenda Urbana, al desenvolupament d’una llei estatal com la
valenciana i, per tant, aplicar totes les mesures esmentades amb anterioritat per a ampliar el
parc d’habitatge públic estatal».
Sra. Payá:
Gracias de nuevo Sr. Alcalde. A ver, no Sr. Santiago de Jesús, no, no vamos a apoyarle la
moción, como ya se ha indicado no está justificada la forma de decreto, tiene cuestiones
claramente inconstitucionales como interferir en el mercado de la vivienda privada ya que
afecta al derecho de propiedad y eso es competencia del Estado. El Botánico una vez más
pasa la patata caliente a los ayuntamientos, pretenden que compren viviendas y que creen o
amplíen parque público, cuando es la Generalitat la que tiene las competencias exclusivas
en vivienda, ya lo hicieron, ya lo hicieron con la gestión de la dependencia, el plan Edificant
y ahora también pretenden hacerlo con el ingreso mínimo vital. Esto supone un
intervencionismo de la Generalitat Valenciana en los presupuestos del Ayuntamiento, en un
momento de debilidad en el presupuesto por la nefasta gestión del gobierno municipal y por
el esfuerzo que va a suponer atender las necesidades básicas de la emergencia social
provocada por la pandemia que estamos viviendo. En el punto número 2 dice que
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propondrán la suscripción por parte del Ayuntamiento de los convenios previstos para la
ampliación de vivienda pública, a ver, tenemos 159 viviendas municipales en Alcoy, 37 no
son habitables y 24 están pendientes de reparación, total son 61 viviendas que no son aptas
para adjudicar, un 40%, esto es según el listado facilitado en octubre de 2019, pero es que
con el EVA tenemos lo mismo, siguen con la misma situación, viviendas pendientes de
reparación, rehabilitación después de una ocupación o tabicadas y que lo tenemos en el
listado facilitado en comisión de enero de 2020, hay 15 viviendas en espera de valoración de
reparación, ahora le echaran la culpa al COVID, pero lo cierto es que algunas de ellas están
así, al menos, desde junio, julio o agosto de 2017, que es la fecha de la última inspección,
¿para que quieren más viviendas si son incapaces de gestionar las que tienen?, el parque
público lo que necesita son intervenciones de rehabilitación constantes que tanto el Botànic
como el gobierno municipal son incapaces de ejecutar. En el caso de que Alcoy no aparezca
en el catálogo, dicen, de áreas de necesidades de vivienda, el Ayuntamiento articulará
mecanismos para determinar las zonas del municipio en las que el acceso a las viviendas se
encuentra afectado negativamente, son socios del Botànic, hablenlo, hagan su
reivindicación, si creen que Alcoy necesitan esas viviendas, pero en su caso, ¿cómo y quien
creará estos mecanismos?, ¿el Observatorio Municipal de Vivienda?, ese observatorio que
ha necesitado un año para elaborar y aprobar el reglamento, agilidad señores, trabajo
señores, sean eficientes con lo que ya tienen, hay personas que necesitan vivienda y ni el
Botànic ni el gobierno municipal están respondiendo, no están a la altura.
Sra. Baca:
Gràcies, Alcalde. Bon dia a totes i a tots. En primer lloc m’agradaria dir que actualment ens
trobem davant un context històric, complex i d’incertesa, on l’accés a l’habitatge resulta un
aspecte fonamental per a garantir no tan sols la possibilitat de desenvolupar un projecte
vital, sinó que fins i tot la mateixa seguretat personal, com s’ha pogut fer més evident durant
el confinament de la COVID. Aquest fet ha evidenciat més encara la necessitat de protegir
les persones amb polítiques orientades a concebre l’habitatge des de la perspectiva de la
funció social. I és que ja en 2017 la Comunitat Valenciana va fer un pas important amb
l’aprovació de la nova llei per a la funció social impulsada per la consellera socialista Maria
Jesús Salvador, que va determinar les bases d’un nou model d’habitatge, no com a element
especulatiu i sí com un pilar bàsic de l’estat de benestar, igual que la Sanitat o l’Educació i
motivada per a pal·liar els efectes de la bombolla immobiliària, com és el drama que han
patit nombroses famílies de la Comunitat Valenciana, a més dels desnonaments i garantir
l’accés a l’habitatge. I és que en sintonia amb aquesta llei, es va aprovar a les Corts un
decret-llei que l’únic que pretén és articular mecanismes perquè els establiments públics
puguem fer front a les necessitats socials per tal de fer efectiu el dret a l’habitatge, ampliant
els supòsits d’una fórmula jurídica que ja existia i que dóna el dret de preferència
d’adquisició a favor de l’administració en casos molts concrets d’execucions hipotecàries,
dació en pagament i grans operacions de compres d’edificis o de més de 10 habitatges en
zones concretes on existeix una necessitat d’habitatge públic. Ací el que estem veient és
que es prioritza les persones abans que el negoci i està emparat en l’article 47 de la
Constitució i el 16 de l’Estatut d’Autonomia. I aquesta mesura..., estic d’acord també amb
alguns membres..., necessita millores i matisos, però estic segura que es podrà
desenvolupar en el futur per mitjà d’un reglament d’implementació d’aquest decret o la
mateixa llei d’acompanyament 2021. Cal recordar que la mesura naix perquè resulta un fet
que durant molts anys la Comunitat Valenciana ha patit l’especulació immobiliària i els fons
voltors i la conseqüència ha sigut preus de lloguer i habitatge desorbitat, ocupacions per la
quantitat d’habitatges en estoc buits i els desnonaments. I a la Sra. Amàlia m’agradaria dir-li
que també podria revisar les dades de les noves comissions, perquè des de 2019, doncs,
també han canviat les habilitacions que hem fet dels nous habitatges i també vull dir-li que
hem necessitat solament 6 mesos per a poder aprovar el reglament de l’habitatge, però com
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vostés deuen saber, els procediments administratius tenen uns terminis per a assegurar la
participació tant dels grups polítics com de la ciutadania.
Sr. Santiago:
Gràcies de nou. Estem davant d’un decret que marcarà un abans i un després des de les
polítiques públiques d'habitatge en la nostra terra i evidentment també en els nostres
municipis i si una cosa ha deixat clara l’emergència sanitària, és la importància de protegir la
vida i al mateix temps ens ha mostrat la fragilitat i les debilitats del nostre model econòmic,
un model econòmic que avantposa els beneficis privats d’uns pocs al patiment de la majoria,
un model econòmic fet a mida dels especuladors, d’aquells que només volen fer negoci amb
els nostres drets i que són uns autèntics ionquis dels diners i amb el patiment que ha
provocat i continua provocant aquest virus, també s’ha demostrat el paper fonamental que té
l'habitatge en la nostra societat, perquè les nostres cases, igual que els nostres hospitals,
han sigut els principals escuts davant la COVID-19. Cal recordar que el confinament ha
salvat més de 450.000 vides al nostre país, segons els estudis d’Imperial College i tot
gràcies als esforços col·lectius i comunitaris davant d’un dels pitjors moments de les últimes
dècades. Per tant, no tenim cap dubte que el confinament i quedar-nos a casa ens ha
permés combatre el virus amb garanties. Però davant d’aquesta realitat, hem d’anar un pas
més enllà i afegir que si bé el confinament ha estat igual per a tota la població, no s’ha viscut
de la mateixa manera per part de tothom, i ara, en un context de crisi com aquest i estar
sempre pendent d’oportunitats especulatives, doncs aquest fons que poden moure molts
diners en poc temps i aprofitar-se de les necessitats de la gent, de les famílies, i és ací quan
des de les administracions, des de les institucions públiques, hem de reaccionar i protegir
els drets bàsics o més garantir l’accés a un habitatge digne i fer-ho amb instruments que ens
permeten combatre l’especulació immobiliària que tantes misèries ha provocat al llarg dels
últims anys en moltes famílies. Per tant, amb aquest decret tenim una ferramenta, una bona
ferramenta per a contrarestar els moviments especulatius, també des dels ajuntaments com
a administració més propera a la ciutadania. Per això des de Podem no volem estar més en
mans dels fons voltors, volem plantar-li cara a les dinàmiques de l’especulació, que totes les
que estem ací coneixem perfectament i volem fer-li enfront de tots els que s’aprofiten de les
desgràcies per a fer negoci i retallar drets. Nosaltres, a diferència d’altres, garantim drets i
no els venem al primer especulador estranger que passa pel costat, com vam fer a Madrid
amb els 3.000 habitatges públics venuts a un familiar que treballava per a Goldman Sachs.
Nosaltres defensem els drets de les majories socials, amb ferramentes com aquesta, que
ens permetrà als ajuntaments i a la Generalitat ampliar el parc públic d'habitatges. Nosaltres
defensem l’article 14 de la Constitució Espanyola. I vostés? Vostés què defensen? Defensen
els drets de la gent davant dels que fan negoci amb ells? Doncs, si és així, voten a favor
d’aquesta proposta, voten a favor dels que governen, dels que governem al servei de la gent
i no al servei dels privilegis d’uns pocs. Gràcies.
Sr. Abad:
La Comunidad Valenciana dispone alrededor de 14.000 viviendas para gestionar, con este
decreto se aumentará el número de viviendas, si no han sabido ni tenido la capacidad de
habilitar y gestionar las existentes hasta ahora, ¿que harán cuando estas aumenten
considerablemente teniendo en cuenta su situación de urgencia y extrema gravedad?,
ustedes nos quieren vender y les va a resultar imposible esta gestión, de esta manera lo
único que pretenden es recabar votos a cambio de humo e ideas populistas que saben de
antemano que no son viables y que afectan contra los derechos constitucionales de los
españoles. Hago mención al abandono de nuestro centro de la ciudad y permisividad a la
hora de no mantener en condiciones optimas de habitabilidad las viviendas, muchas de las
cuales se han acabado derrumbando, el Ayuntamiento no ha podido rehabilitar el centro, ni
siquiera conservar, no puede evitar que los edificios se desplomen y ¿cree que están en
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condiciones de adquirir viviendas? El Observatorio de la Vivienda, creado recientemente,
termino ya, no es más que otro de esos chiringuitos que les gusta a Podemos, su única
función con este decreto es la de expropiar, ya que esta nueva casta, formada por
comunistas, no respeta el derecho a la propiedad. Gracias.
Sra. Obiol:
Bé, nosaltres simplement reiterar-nos en el nostre vot a favor. Estem totalment a favor
d’aquestes polítiques. Tant de bo fins i tot anàrem més enllà, però sí que ens agradaria
que..., que almenys s’hagueren alcoianitzat una miqueta els punts d’acords, o que almenys
hagueren esperat a veure com funcionava. I si no funcionava del tot bé i no ho aconseguíem
tampoc, com bé han manifestat moltes vegades de parlar amb els seus representants i
poder millorar aquesta normativa. Aleshores, ens haguérem esperat, haguérem vist com
funcionava i entre tots... Perquè trobe que hi ha majoria ací a favor d’aquesta..., d’aquesta...,
del contingut d’aquesta moció, i haguérem traslladat això a la Conselleria. Però nosaltres ja
hem dit que votarem a favor, cap problema.
Sra. Rosa García:
Gracias Sr. Alcalde. Sr. Cristian, yo no dudo que su motivación sea noble, seguro que si,
pero las medidas que quieren aplicar puede…, para llegar a ello, puede que no sean ni
legales, así que no voy a insistir y a reiterar en el argumentario que he expresado en la
primera intervención y simplemente reiterar que votaremos en contra.
Sra. Guillem:
Bé, moltes gràcies de nou. Jo, bàsicament el que volia saber és si s’accepta o no s’accepta
la meua esmena? D'acord, s’ha acabat. Doncs, aleshores, sí que votarem a favor.
Sra. Payá:
Si, gracias de nuevo. Bueno, comentarle a la Sra. María Baca que aquí estos listados son de
enero de 2020, 28 de enero de 2020, a ver, en la moción también se pide, en el número 4,
una partida presupuestaria para la adquisición de vivienda, ¿no conocen el estado en que
está el presupuesto?, ¿no saben que estamos en un plan, en un plan económico durante
dos años?, yo creo que este punto es un adelante para justificar el voto a favor del
presupuesto y seguir siendo los miembros del grupo municipal Podemos, los concejales
número 13 y 14 del gobierno, a ver no generen inseguridad en los mercados, esto
repercutirá en la construcción y en todos los sectores que arrastran y generan mucho
empleo, lo único que conseguirán es crear más paro, más precariedad y más personas con
necesidades de vivienda. Gracias.
Sra. Baca:
Bé, doncs jo, simplement, vull dir que pensem que és una bona iniciativa, però la part
d’alcoianitzar aquesta moció, que crec que també hi queda expressada, és que per a poder
fer efectiu aquest mecanisme, se’ns dote als ajuntaments de recursos i de personal per a
poder.ne fer front i per a poder posar-ho en marxa d’una forma progressiva i equilibrada. Per
tant, el nostre vot serà favorable.
Sr. Santiago:
Gràcies de nou, Alcalde. Bé, ho dic sincerament, d’acord: primerament, fer valdre l’esforç
que ha fet o que han fet la majoria, la majoria dels grups d’aquesta Corporació, realment per
a intentar enriquir el debat d’un tema tan important, tan capital, com és..., com és l'habitatge,
estiguem a favor o estiguem en contra. Des de Podem volem transmetre la nostra
satisfacció per l’esforç que han fet per part de la majoria dels partits d’aquesta Corporació. A
Compromís reiterar en la meua intervenció que anem a donar..., evidentment, anem a
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acceptar la seua..., la seua proposta. I al Partit Popular també, en positiu, donar-li les gràcies
per recordar, en aquest saló de plens, el meu segon cognom, De Jesús, sí, sí, perquè
realment estic molt orgullós de tindre’l, sobretot perquè em recorda una de les persones més
importants, que va ser la meua mare. I dic «va ser» perquè ja fa més de 10 anys que no està
entre nosaltres, tot i que continua viva i molt present en el meu dia a dia i també en el de la
meua filla i el meu entorn familiar. Sincerament, moltes gràcies, per fer recordar el meu
segon cognom que porte amb molt d’orgull. Respecte de l’Observatori que també s’ha
mencionat, també estem molt orgullosos i molt satisfets d’haver coordinat i proposat aquest
instrument que ens facilitarà a tots els alcoians i alcoianes o que facilitarà a la ciutat
dissenyar de forma conjunta les polítiques públiques d'habitatge i ja ho hem fet en un temps,
que no sé sí és molt o poc, però ho hem fet enmig d’una pandèmia que ha dificultat molt tots
els processos. Des d’ací vull donar les gràcies a tots els treballadors que en una situació
molt complexa, molt complexa, han tirat endavant perquè aquest reglament poguera veure la
llum com més aviat millor. Les meues sinceres gratituds i satisfacció per tot l’esforç que ha
fet aquesta casa perquè l’Observatori fóra una realitat ara fa uns dies. S’ha mencionat també
que som el regidor 13 i 14 d’aquesta Corporació, del Govern, del que siga, i s’ha fet amb un
to despectiu, però nosaltres li donem la volta, perquè estem molt orgullosos de poder estirar
els límits d’aquest govern municipal i estem molt orgullosos..., molt orgullosos de poder
ampliar els horitzons d’aquesta Corporació pel que fa a la gestió de la ciutat i ho estem
aconseguint. En un any hem aconseguit moltes més coses que molts altres en moltes
legislatures i continuarem fent-ho i continuarem traent pit i orgullosos de ser una ferramenta
útil per a la nostra ciutat. I, si em permeteu, vaig a continuar, perquè al final, i centrant-nos
en el que respecta a la..., a la moció, ací ens trobem..., Ah, bé, i a Ciudadanos, doncs bé, a
Ciudadanos simplement vull recordar-los que jurídicament es va tractar aquest tema en les
Corts i crec que va quedar prou clar que sí que estava blindat davant les possibles
denúncies que es puguen fer al respecte. És molt senzill, ací ens trobem en dos escenaris,
ens trobem amb dos models, com li vulgueu dir: per una banda, el model Goldman Sachs,
que ha quedat molt clar qui està al costat del model Goldman Sachs, el model de fons voltor,
aquest model que avantposa els interessos d’una minoria privilegiada, els seus negocis i els
«pelotazos» urbanístics, davant els drets de les majories socials, o el que és el mateix, el
model de la vella corrupció que molts dels que estan ací coneixen perfectament o coneixem
perfectament. I, per altra banda, el model que afavoreix la gent humil i treballadora d’aquest
país, un model que garanteix drets, si se'ns acusa de comunistes, de..., bé.
Sr. Alcalde:
Vaja acabant.
Sr. Santiago:
I sap, i acabe, s’ha parlat de «chiringuito», «chiringuito» el d’Abascal, senyor de Vox. Per
tant, amb aquest decret de tanteig i retracte avancem en drets i fem retrocedir els fons
voltors. Llavors, la pregunta, davant aquest escenari és: de quin costat estan vostés, del
model Goldman Sanchs o del model que garanteix drets? És un moment de posar-se a
treballar per a ampliar el parc públic d'habitatges als nostres municipis i deixar de protegir els
interessos dels lobbies i els promotors immobiliaris, és l’hora de trencar amb l’especulació i
ampliar els drets socials també per a la nostra ciutat. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Per tant, anem a votar la moció incorporant l’esmena proposada per Compromís. Els que
estan des de casa, sí, que alcen el braç.
El Ple de la Corporació, 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 els

104/112

vots en contra dels regidors dels grups muncipals PARTIDO POPULAR (4), CIUDADANOS
(2) i VOX (1), aprova la moció que incorpora l’esmena presentada pel Grup Municipal
Compromís Alcoi en els següents termes:
«La situació actual de l'habitatge en la Comunitat Valenciana, sobretot per a aquelles
persones que es troben en una situació de vulnerabilitat, ha patit una deterioració
significativa malgrat els esforços que s'han anat realitzant en els últims anys per a
solucionar un problema que va agreujar la crisi financera i immobiliària patida al nostre país.
A aquest deteriorament, se suma, de manera imprevista i molt perjudicial, les
conseqüències que la pandèmia generada per la COVID-19 està causant i, probablement,
causarà, en l'activitat econòmica. Com és previsible, repercutirà de manera més acusada en
les persones la situació econòmica de les quals és més precària, especialment, pel que fa a
les necessitats d'habitatge. En particular, les situacions de desocupació i de pèrdues
d'ingressos que ha originat, o pot originar en el futur, influeixen també en la possibilitat
d'afrontar les necessitats bàsiques com són el pagament d'hipoteques o el pagament del
lloguer, i en l'experiència adquirida en anteriors crisis, això pot desembocar en què una part
de la ciutadania no puga fer efectiu el seu dret a un habitatge.
Dins del marc de polítiques d'habitatge, a fi de portar a terme les actuacions
necessàries per a ajudar a les famílies i persones, la Generalitat ha implementat diverses
mesures complementàries a les adoptades pel govern estatal, com ara el desenvolupament
de les ajudes estatals o l'exoneració del pagament del lloguer a les persones que viuen en
els habitatges del parc públic de la Generalitat.
No obstant això, la tessitura laboral i econòmica per la qual travessen milers de
famílies al nostre país, unida a l'ardu i prolongat procés que es preveu després de la
finalització de l'estat d'alarma, evidència que les mesures anteriors resulten insuficients per
a fer front al problema actual. L'habitatge s'ha consolidat com a eix central de protecció de la
ciutadania i ara, més que mai, és responsabilitat dels poders públics garantir el degut accés
a aquesta.
Per això, considerem imprescindible la mesura aprovada recentment per la
Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per tal d’ampliar
la capacitat de l’administració, ja siga autonòmica o municipal, de donar una resposta
adequada i amb la màxima celeritat possible als casos de desnonaments o a aquelles
persones que tinguen dificultat d’accedir a un habitatge digne.
El Decret-Llei 6/2020, de 5 de juny, per a l’ampliació d’habitatge públic de la
Comunitat Valenciana mitjançant el tanteig i el retracte preveu diverses formes de
participació de les entitats locals, afavorint la descentralització de les polítiques d’habitatge i
comptat amb cada una de les particularitats dels nostres pobles.
Per l’exposat, l’Ajuntament d’Alcoi acorda:
Primer. Donar suport a la descentralització de les polítiques d’habitatge previstes en el
Decret-Llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l’ampliació d’habitatge públic a la
Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte.
Segon. L’Ajuntament d’Alcoi manifesta la seua voluntat de participar activament en les
polítiques d’habitatge mitjançant la subscripció de qualsevol dels convenis previstos en els
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articles 7, 8 o 9 del Decret-Llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell per a l’ampliació d’habitatge
públic a la Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte.
Tercer. En el cas que el nostre municipi no aparega finalment en el catàleg d'Àrees de
Necessitat d’Habitatge (ANHA), l’Ajuntament d’Alcoi engegarà els mecanismes pertinents
per tal de determinar les zones del nostre municipi en les quals el dret d’accés a l’habitatge
es trobe afectat negativament.
Quart. Es designarà una partida pressupostària específica per a l’adquisició d’habitatges en
els pressupostos de l’any vinent per tal de conformar un parc públic d’habitatge municipal
capaç de fer front als diferents casos susceptibles de necessitar una alternativa habitacional
amb la màxima celeritat possible.
Cinquè. Instar a la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura
Bioclimàtica que dispose anualment d'una línea pressupostària per a donar suport econòmic
als municipis en l'adquisició d'habitatges.
Sisè. Instar a la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
que habilite una partida pressupostària per l'implementació i execució de programes d'acció
comunitària amb l'objectiu de facilitar la integració i la convivència en l'accés i manteniment
en l'habitatge dels col.lectius més vulnerables.
Setè. Traslladar els acords adoptats mitjançant aquesta moció a la Vicepresidència Segona i
Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.
Huitè. Instar al Govern de l’Estat, i més específicament al Ministerio de Transporte,
Movilidad y Agenda Urbana, al desenvolupament d’una llei estatal com la valenciana i, per
tant, aplicar totes les mesures esmentades amb anterioritat per ampliar el parc d’habitatge
públic estatal.»
39. 18592/2020 GRUP MUNICIPAL PODEM
PREGUNTA – PREC SOBRE EL PONT PACO AURA
Llig la pregunta i el prec el Sr. Ferrándiz, regidor del Grup Municipal Podem.
«En octubre de 2019, des de Podem preguntàvem pel manteniment del Pont de Paco Aura
degut a que, en direcció a la zona nord, mostrava certes deficiències estructurals – tant de
les juntes de dilatació, com la vorera, com les baranes i la pròpia calçada -.
I el Govern municipal ens va respondre que traslladaria aquesta problemàtica a Conselleria,
que és qui té les competències al respecte, per poder trobar una solució.
Nou mesos després, observem que les condicions del pont no s'han resolt. I entenent que la
demora en l'actuació pot suposar un agreujament de les deficiències estructurals ja existents
i per tant, dificultar la seva adequació. Sense anim de generar cap alarma, però si amb
preocupació i amb l'objectiu d’evitar qualsevol risc futur i de realitzar un adequat
manteniment del pont, fem les següents preguntes:
 Després de traslladar a Conselleria la problemàtica, ha rebut l’Ajuntament algun tipus
de contestació o informe tècnic respecte a l’estat actual del pont Paco Aura?
 Si l’ha rebut, quin és el resultat d’aquest informe?
 Quin tipus de manteniment es realitza al pont?
 Quines són les actuacions que van a desenvolupar-se per part de la Generalitat per
a resoldre aquestes deficiències?»
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Sra. Zamorano:
Sí, vam parlar a finals de l’any passat. Recorde que es va tractar aquest tema, la sol·licitud
es va fer en desembre. El dia 19 de desembre va eixir el nostre escrit cap a Conselleria, no
hem tingut resposta formal de Conselleria, estem intentant-ho. Malgrat això, perquè
considerem que, encara que el període de garantia de l’obra ja la rebut la ciutat, el període
de garantia era d’un any i es va acabar. Però, no obstant això, el defecte no pareix que és de
l’ús formal ni de falta de manteniment, perquè està constatat ja poc després de concloure
aquesta garantia.És a dir, al cap de dos anys ja hi ha intents de posar-se en contacte amb el
contractista en aquest moment per part de l’Ajuntament i després amb Conselleria per a
evidenciar que ací o hi havia un defecte de construcció o un vici ocult o un defecte en la
programació del projecte. Per aquest motiu, nosaltres continuem insistint. Ahir vaig intentar
parlar amb el responsable, el que passa el tema de Conselleria, com que cadascú porta un
obra, encara no s’han fet, els escrits estan enviats a l’organisme general, però encara no
hem pogut fer-nos amb la persona en concret que du aquest expedient, estem en el tema.
Perquè, amb independència d’això, s’ha fet un pressupost per part de l’Ajuntament, de què
costaria reparar-ho, perquè si al final no trobem solució, ho faríem i després ja ho
reclamaríem. Però..., però també està veient-se aquesta via. El que sí que és cert és que
està fent-se un seguiment i un contracte per part del Departament d’Arquitectura, però
l’enginyer municipal, que constantment hi està fent visites i ell m’ha constatat, fins i tot en
informes per escrit, que no genera cap perill, vull dir, que l’estructura és estable, que no
està..., però que sí que s'ha de mamprendre una obra per a reparar, evidentment, perquè
ara no ho és, però potser en un futur, si això poguera ocasionar perjudici a l’estructura... Per
tant, estem insistint, en el moment que..., pense, és la seua preocupació, en el moment que
tinguem algun tipus de solució o alguna alternativa, jo em compromet a transmetre-li-la.
Sr. Ferrándiz:
Entenem, aleshores, que accepta el prec, que agraïm també la insistència que han tingut en
tornar-se a posar en contacte en Conselleria per a tractar de resoldre el problema. Perquè
com ha comentat vosté, ara mateix, sí que és probable que no tenen cap perill, però si ens
endarrerim en l'adequació o ens demorem més a actuar-hi, això sí que pot derivar en
qüestions més greus, que sí que acaben per generar alguns riscos. Així que agraïm que
s’accepte la proposta.
«A més, realitzem el següent prec:


Que el Govern municipal inste a la Conselleria pertinent a actuar amb diligència amb
l'objectiu de resoldre les deficiències estructurals del pont de Paco Aura, fer un
manteniment adequat i evitar que s'accelere el seu deteriorament i qualsevol tipus de
risc associat.
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»
Sr. Alcalde:
Gràcies. No hi ha més punts, per tant, passem a precs i preguntes. Hi ha algú per fer alguna
pregunta?, una, dues, tres, quatre...
PRECS I PREGUNTES:
40. GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI. SR. GONZÁLEZ: PREC TRANSPORT URBÀ
Sr. González:
Gràcies. A mi m’agradaria fer un prec en relació amb el prec que ha presentat Compromís
en el punt 33 sobre el dubte del servei del transport urbà. Primerament, ja dic que..., perquè
es referia a declaracions que havíem fet nosaltres, vull expressar que, per part del nostre
grup, el que es va expressar en el plenari aquell del 20 de juliol són dubtes que ens sorgien
a l’hora de creuar la informació que teníem, de la que disposàvem. Que, de fet, perquè
parlàvem en aquell moment que ens faltaven memòries per a accedir. De fet, dies després
d’aquest plenari i després d’haver estat preguntant als Departaments de Mobilitat, als de
Contractació, als d’Intervenció i anar voltant repassant arxius en els departaments i no trobar
memòries anteriors a l’any 2010, se’ns va informar que el format de les memòries que es
presentava ara, no existia anteriorment a la modificació del contracte que es va fer en el
2009. Per tant, no podíem tindre les memòries com a tal perquè no existien com a tal.
Aleshores, el que vull dir és que el que signaven en aquell moment està basat en la
informació de la qual disposàvem perquè enteníem que hi haguera més memòries que
explicaríem el que ens faltava. Però, tot i això, el que véiem eren dubtes en la informació de
la qual disposàvem, tampoc no eren..., vull dir, les afirmacions que féiem eren això. I, en
segon lloc, el prec que volia fer era demanar que s’afegisca a la llista de demandes que ha
demanat Compromís, afegir unes qüestions, li he passat també a la Secretària la llista de
qüestions, són quatre coses, les llig i com que les té la Secretària..., si això després ho envie
al govern i a Secretaria en digital. El que voldríem demanar és, o siga, que es comprovara
que:
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«Si per determinar la retirada de tres autobusos Mercedes Sprinter es va realitzar un
estudi previ tal com indicava que s’havia de fer al document Memòria de explotación
2001 de TUASA.



Si a l’hora d’instal·lar plaques solars en un autobuús, un MAN de 2013, el número
957, es va realitzar un estudi previ del benefici econòmic i ambiental del mateix i
quines valoracions es van fer. I si en algun cas la instal·lació d’estes plaques suplia
l’acord d’introduir un autobús híbrid. S’ens van donar dades en comissió informativa,
recorde, però entenc que la part de suplir l’acord no, però bé, ho presentem



Un altra cosa, si es van introduir tres autobusos Mercedes (113, 701, 769) que
prestaven anteriorment servei a Alacant, entre quines dates van prestar servei ací i
com es va justificar la introducció de vehicles de segona mà.
I que es comprovara també si la subvenció de l’Ajuntament a l’empresa incloïa
despeses respecte a manteniment i neteja de les instal·lacions mentre això no es feia
i no tenien unes condicions acceptables fins que a instància d’una denúncia d’un
treballador una inspecció de treball va fer un requeriment.»

Sr. González:
Passe, bé, passaré el document, les línies aquestes en digital i ja, si volen, bé, sí..., la nostra
idea era que s’incloguera a la llista que presentava Compromís. Gràcies.
Sr. Jordi Martínez:
Entendrà que en l’informe aquest, doncs, si no és en el mateix, en un...
Sr. González:
Sí.
Sr. Jordi Martínez:
Posterior, no posterior, dic al mateix temps que fa vosté aquestes preguntes, doncs ho
inclourem en aquest informe que tenim previst.
Sr. González:
Gràcies.
41. GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI. SRA. OBIOL: PREC CÀTERING PER A
MENORS EN AGOST I PREGUNTA SOBRE DENEGACIÓ AJUDES EMERGÈNCIA.
Sra. Obiol:
Sí, nosaltres tenim un prec i és que en la Comissió Informativa del dilluns passat, de Serveis
Sociosanitaris, la regidora Aranza va anunciar que en agost no hi hauria càtering a menors.
El nostre prec ve per a demanar que sí que hi haja càtering a menors, perquè pensem que
la crisi del 2008 ja havia posat en evidència la necessitat de tindre aquest servei per als
xiquets més vulnerables durant tot l’any, que des de posicions progressistes es va defensar
que justament en aquesta línia, de la qual ara el govern actual ens parla, de no deixar a
ningú enrere, es va defensar àmpliament que existira aquest servei i, per això, nosaltres
pensem que aquest debat està superat i que cal que durant tots els mesos de l’any, aquests
xiquets tinguen un servei de menjador i de càtering, Gràcies.
Sra. De Gracia:
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Sí, Sra. Obiol, tal com li vaig comentar en la comissió, no hi haurà servei de càtering
directament, però sí que hi ha les ajudes d’emergència en alimentació per a tots aquests
menors que ho necessiten.
Sra. Obiol:
Bé, nosaltres, ja ens ho va dir, per això fem aquest prec, perquè no hi estem d’acord.
Evidentment, si ho hagueren acceptat, no hauríem dit res nosaltres. Creiem que és una
errada monumental. Igualment, sí que els volíem formular una pregunta que ens ha arribat i
que nosaltres desconeixem, per això ho preguntem: i és que s’estan negant algunes ajudes
d’emergència a algunes persones al·legant manca de recursos econòmics suficients, que
l’Ajuntament no deixa que la demanen i en tenen manca. I volíem saber si era així.
Sra. De Gracia:
Totes les ajudes que s’estan fent, la demanda, estan basades i treballades pels tècnics. Si
en alguna ocasió a alguna persona se li ha comunicat que no, deu ser per algun motiu
tècnic, però ho miraré i estaré com sempre estem, a l’abast de tots, de totes aquestes
necessitats.
Sr. Alcalde:
De tota manera, hui al plenari hem acordat implementar la partida d’ajudes d’emergència en
150.000 euros més, en previsió d’una major necessitat, proposta que ha tingut l'abstenció de
tots els grups de l’oposició, per cert.
42. GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS. SRA. ROSA GARCÍA: QUEJA POR EL
HORARIO DEL ECOPARQUE PARA QUE HABRA AL MENOS UNA TARDE A LA
SEMANA.
Sra. Rosa García:
Gracias. Es sobre la recogida de enseres y del ecoparque, que nos han comunicado que el
servicio de recogida de enseres funciona realmente bien, sin embargo nos trasladan una
queja relativa a los horarios del ecoparque durante este período estival, ya que al abrir de 8
de la mañana a 3 de la tarde y de martes a sábado los usuarios que trabajan por la mañana
no pueden hacer uso del servicio. En otros municipios como son Cocentaina y Muro si hay
servicios por las tardes, por no hablar de Ibi cuyo horario es de 9 a 9 todos los días y creo
que para esos casos puntuales en los que no se puede ir al ecoparque por las mañanas,
deberíamos dar el servicio al menos una tarde y no ser el municipio con el horario más
restringido de la comarca, por eso motivo hacemos el siguiente ruego:
“Que se revise el horario del ecoparque para que dé servicio al menos una tarde a la
semana durante el período estival.”
Gracias.
Sr. Silvestre:
Em sent?
Sr. Alcalde:
Un moment que li connectem la veu.
Sr. Silvestre:
D’acord. Ja?
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Sr. Alcalde:
Sí.
Sr. Silvestre:
Ara?
Sr. Alcalde:
Sí, sí, el sentim.
Sr. Silvestre:
D’acord. Bé, a veure, en teoria el que és el servei de l’Ecoparc està adaptat un poc a l’horari
de la majoria d’usuaris. De tota manera, nosaltres recollim aquest prec i ho traslladarem al
departament per a poder estudiar la possibilitat de veure si almenys una vesprada es
poguera..., es poguera obrir al públic. També tenim en compte que moltes vegades, ara clar,
ara a l’estiu alguna persona aprofita per a llançar coses o per a llevar-se coses que té
guardades. De tota manera, tal com ha dit vosté, vull recordar també que està el servei de
recollida d'objectes voluminosos que funciona perfectament, però que jo entenc també que,
a la millor, en un moment donat doncs algú puga o vulga gastar-ho a la vesprada. Torne a
insistir que ho traslladarem al Departament.
Sra. Rosa Garcia:
Si, si, la verdad es que, perdón..., se ha acoplado...
Sr. Alcalde:
Silenci, si no, s’acobla. Ja.
Sra. Rosa García:
Si, que no, digo que, igual que nos han trasladado el problema del horario, también nos han
dicho que el de recogida de enseres funciona muy bien, es decir, las personas que nos lo
han hecho llegar son usuarios de estos dos servicios, yo lo único que le rogaría al regidor, al
Sr. Silvestre, es que cuando hagan el estudio, en primer lugar, que lo haga con mucho
cariño, porque es una tarde a la semana y nosotros, como, como…, por nuestra situación en
la comarca, yo creo que Alcoy debería ser un referente y no ser el municipio que menos
servicio tiene y, y en segundo lugar si puede ser rápido, porque claro el período estival se
está acabando. Gracias.
Sr. Alcalde:
I hi havia també un prec per part de Compromís..., dos.
43. GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI. SR. IVORRA: ESCLETXES AL CEMENTERI
I ASSENTAMENT DEL TERRENY I PROBLEMA PER PROTECCIÓ DE DADES EN
DOCUMENTS
Sra. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. Dues qüestions: al cementeri ens ha aplegat informació que la part
nova, al final del recinte, hi ha escletxes i hi ha assentament del terreny que podria provocar
alguna qüestió dificultosa per als propietaris i familiars i preguem que intenten resoldre-ho a
la brevetat més gran possible, no siga que ara amb les pròximes pluges puga passar alguna
qüestió no agradable. I, després, una altra qüestió seria la de..., la senyora regidora
Sanjuan, ha comentat el tema de la protecció de dades abans i ens ha fet també aplegar
que el document d’ajudes extraordinàries de «Reactiva’t» hi apareixen tots els noms
detallats, noms, cognoms tant d’autònoms com de particulars, com d’empreses i les xifres,
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les quantitats que cobraran. Sé que per part del govern sempre estan plantejant la
possibilitat de no tindre informació pel tema de la protecció de dades. No entenem per què
en aquest document apareix tota la relació de totes les persones amb nom i cognom, DNI,
les xifres, les quantitats que cobraran. Entenem que ha sigut una errada, es podria generar
alguna problemàtica de cara a la protecció de dades, i ens agradaria que es rectificara a la
brevetat més gran possible.
Sr. Alcalde:
Bé, li contesta primerament el Sr. Martínez.
Sr. Jordi Martínez:
Sí, sobre el tema del cementeri, ho tindrem en compte, revisarem l’espai i es prendran les
decisions adequades.
Sr. Alcalde:
I respecte a la protecció de dades, ho veurem, és cert que, per exemple, quan la Conselleria
publica moltes de les subvencions, apareixen en l’IVACE mateix, apareixen les dades de
l’empresa, amb el CIF, la denominació social i, per tant... Però, bé, comprovarem si s’ajusta
a la llei de protecció de dades o no, però és una pràctica habitual, en fi... Per tant, entenc
que igual que la Conselleria d’Economia Sostenible ho fa, que està dins de... i, si no,
rectificarem.
Sr. Ivorra:
És cert, li conteste. És cert que publica..., es poden posar el nom de les empreses, però no
dels autònoms i dels particulars, les persones físiques no podem aparéixer en aquest tipus
de relacions.
Sr. Alcalde:
Ho mirarem. Alguna qüestió més?, doncs bé, bon estiu atípic a tots.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las 13:05 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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