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 Ple

ACTA de la sessió ordinària realitzada el dia 4 de setembre de 2020, en aquesta casa 
consistorial.

ASSISTENTS

President
Antonio Alfonso Francés Pérez

Membres del Ple
Lorena Zamorano Gimeno
Jordi Valentí Martínez Juan

Vanesa Moltó Moncho
Alberto Belda Ripoll

Jorge Silvestre Jover
Teresa Sanjuan Oltra

María Aranzazu De Gracia Gomis
María Baca Nicolás
Raúl Llopis i Palmer

Miguel Juan Reig Abad
Carolina Ortiz Pineda

Juan Enrique Ruiz Domenech
Lirio María García González

Francisco Canto Coloma
Amalia Paya Arsis

Mario Ivorra Torregrosa
Elisa Guillem De La Cruz

Rosa María García González
Marcos Eduardo Martínez Coloma

Cristian Santiago De Jesús
Aaron Ferrándiz Santamaría

Sandra Obiol Francés
Pablo González Gimeno
David Andrés Abad Giner

Interventora

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Pag. 2 de116
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13523406627667177542 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web 
http://www.alcoi.org

Nuria Aparicio Galbis

Secretària
Sonia Ferrero Cots

-------------------
En la Ciudad de Alcoy, siendo las 09.35 horas, del día 4 de septiembre de 2020 se reúnen 
en la Casa Consistorial, en primera convocatoria, presididos por el Alcalde-Presidente, el 
señor Antonio Francés Pérez, los señores concejales arriba mencionados, miembros de Ple, 
a los cuales legalmente se han convocado.

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

Sr. Alcalde:
Bon dia a totes i tots. Benvinguts al saló de plenaris. Saludem a tots aquells que ens 
segueixen a través del canal YouTube de l’Ajuntament d’Alcoi.

1. 19793/2020 SECRETARIA GENERAL 
APROVAR, SI ESCAU,  ELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 04-
05-2020 (ORDINÀRIA), DE 05-06-2020 (ORDINÀRIA), DE 03-07-2020 (ORDINÀRIA) I DE 
20-07-2020 (EXTRAORDINÀRIA I URGENT).
Se da cuenta de los borradores de las actas de las sesiones realizadas por el Pleno el 04-
05-2020 (ordinaria), 05-06-2020 (ordinaria), 03-07-2020 (ordinaria) y 20-07-2020 
(extraordinaria y urgente).

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los señores asistentes, adopta el siguiente 
acuerdo:

Único: Aprobar el acta de las sesiones del Pleno celebradas con fecha 04-05-2020 
(ordinaria), 05-06-2020 (ordinaria), 03-07-2020 (ordinaria) y 20-07-2020 (extraordinaria y 
urgente).

2. 19793/2020 SECRETARIA GENERAL 
PROTOCOL, CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS
Sr. Alcalde:
Felicitem el Club Deportivo Alcoyano que ha ascendit a segona divisió B i li desitgem els 
majors èxits en la temporada que començarà.

Igualment traslladem la nostra felicitació i li desitgem tots els èxits a l’equip sènior femení del 
Nou Basquet Alcoi que ha ascendit a primera divisió nacional.

I també dins de l’àmbit esportiu, felicitem l’àrbitre assistent, Rubén Porras Rico, que ha 
ascendit a primera divisió i es tracta del primer col·legiat de la nostra ciutat a aconseguir-ho.

3. 7082/2020 INTERVENCIÓ 
APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL 2019.
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Rendida la Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2019, previo un primer 
informe favorable de la Comisión Especial de Cuentas del día 29 de junio de 2020, ha sido sometida a 
exposición pública según Edicto de fecha 30 de junio de 2020, expuesto en el Tablón de la Casa 
Consistorial, en los términos y plazos legales sin que se hayan presentado reclamaciones u 
observaciones, según se acredita mediante certificado expedido por la Secretaría General de 11 de 
agosto de 2020.

Estando integrada la Cuenta General únicamente por la de la propia Entidad y habiéndose facilitado en 
su día incluso copia de los documentos más significativos a los representantes de los distintos grupos 
políticos.

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

ÚNICO: Aprobar definitivamente la Cuenta General rendida, correspondiente al ejercicio 2019. 

Sr. Ruiz:
Moltes gràcies. Bon dia a tots els companys que estan ací presents en el saló plenari i a 
totes les persones que estan seguint-nos a través d’internet. Bé, en primer lloc el que volem 
és agrair, per descomptat, l’esforç i el treball que han fet els professionals dels serveis 
tècnics i d’Intervenció de l’Ajuntament, per un document que tècnicament és impecable, però 
que des del punt de vista polític no podem aprovar, no podem donar suport a un compte 
general que té una representació i té una conseqüència política. Estem parlant d’un compte 
general que està farcit de modificacions que desfiguren el pressupost inicial aprovat en 
aquest saló de plenaris, recordem-ho, en el 2019, damunt amb el suport del Partit Popular. 
No podem donar-li suport tampoc pel baix nivell d’inversions, estem davant d’un resultat 
negatiu, de romanent de tresoreria, és a dir, un dèficit acumulat de més de mig milió d’euros 
i un document que incompleix les regles fiscals del Ministeri d’Hisenda, pel que fa a les 
modificacions, estem parlant de modificacions per valor de més de 20 milions d’euros que 
desvirtuen el pressupost que es va aprovar en aquest saló de plenaris, amb el suport, 
repetisc, del Partit Popular, fent que el pressupost siga fictici. És a dir, ací s’aprova una 
cosa, però després s’acaba fent-se una altra cosa, amb tant de canvi, un canvi que 
representa el 30% del pressupost inicial. Unes modificacions que afecten, especialment, les 
inversions, la previsió inicial de 12 milions d’euros va anar augmentant-se fins arribar als 30 
milions d’euros, dels quals el govern només ha executat el 26,1%. La seua versió, per cert, 
és diferent, vostés parlen del 70%, per què?, per què conten els 7,8 milions invertits en any 
electoral i es compatibilitzen respecte dels 12 milions inicials, ací sí que ix un 70%. Vostés 
disposen de 30 milions per tal de fer anuncis i de fer propaganda, però només de 12 per a 
comptabilitzar el total del volum d’inversions. Donant per bo aquest càlcul que fan vostés de 
7,8 milions respecte de 12, cal destacar que eixos 7,8 milions invertits, més de la meitat, 
4.000.098 euros, corresponen a partides que han anat incorporant-se al llarg de l’any, és a 
dir modificacions, és a dir, que ací s’aprova una cosa, anem modificant i al final del que hi ha 
en el pressupost acaba executant-se ben poc, és a dir, que la falta de pressupost obliga a 
introduir aquests canvis que desvirtuen la proposta inicial. I la realitat, la que marca l’informe 
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d’Intervenció, és que han quedat per fer projectes valorats en 22 milions d’euros, això és el 
que diu l’informe d’intervenció, el mateix informe d’Intervenció que destaca que l’execució 
global del pressupost és del 70% i no del 90 com vostés han anunciat públicament. A 
diferència d’exercicis anteriors, aquest compte general ja porta de manifest quina és la 
realitat econòmica de l’Ajuntament, dèficit acumulat de mig milió d’euros que adverteix dels 
seriosos problemes de liquiditat, especialment immediata, un dèficit no financer de 3,5 
milions i una necessitat de finançament de 3,3 milions d’euros, incomplint, insistisc, la regla 
de la despesa i els objectius d’estabilitat pressupostària que fixen aquestes mateixes normes 
que durant anys els han permés reduir el deute i traure pit d’això. Per tant, per aquests 
arguments i destacant, insistisc, el treball que han fet els departaments, els professionals de 
l’Ajuntament, no podem avalar la gestió del govern que està deixant l’Ajuntament d’Alcoi en 
una situació econòmica molt complicada.

Sra. Moltó:
Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Molt bon dia a tots i a totes. Sr. Ruiz, jo crec que ja li ho vaig 
explicar quan vam fer l’aprovació provisional del compte general, vosté no sap ni tan sols 
quin document està aprovant, perquè el discurs que està fent vosté hauria d’haver-lo fet 
quan vam fer la liquidació del pressupost, que és on s’aborden aquestes qüestions. Ara 
mateix el que fa en l’aprovació del compte general és això que vam aprovar en la liquidació, 
simplement donar compte, i si hi ha algun defecte tècnic, vosté pronunciar-se, de manera 
què si vosté vota en contra de l’aprovació del compte general, el que està provocant és que 
aquest Ajuntament, si no s’aprovara aquest compte general, no poguera demanar noves 
subvencions o no poguera finançar-se com toca per a resoldre els problemes que té aquesta 
ciutadania, i la veritat és que resulta sorprenent que el Partit Popular, el Partit Popular que 
ha dut a la fallida aquest Ajuntament, done lliçons d’economia, doncs clar que hi ha 
modificacions de crèdit i generacions en aquestes modificacions, per descomptat, per què és 
que quan hi ha una subvenció que aconsegueix aquest Ajuntament, que ha sigut dels 
ajuntaments que més subvencions ha aconseguit en els últims anys, no com vostés, això 
representa una modificació de crèdit de generació. Per descomptat que n’hi ha durant l’any, i 
moltes, i tant de bo n’hi haguera més. I jo crec que quan vosté done lliçons sobre com està 
el pressupost d’aquest Ajuntament, jo li recordaré, per què és l’únic fet palpable que tenim, 
com estava el pressupost quan nosaltres vam arribar a aquest Ajuntament, a causa de la 
gestió del Partit Popular, un ajuntament fallit, un ajuntament que pagava els seus proveïdors 
a un any i mig, «uns fulls, d'ací a un any i mig te’ls pagaré», un ajuntament amb un dèficit de 
4 milions d’euros. Enfront d’això, resulta que tenim l’Ajuntament menys endeutat dels últims 
anys, hem passat d’un 110 a un 42%, i quan vosté parle d’execució, clar que aquest 
Ajuntament bé que ha executat el 90% del pressupost, perquè jo no només compte les 
inversions, hi compte les inversions i la despesa corrent. Si vosté només hi compta les 
inversions que s’han pogut executar, i no té en compte el tema de la despesa corrent, doncs 
evidentment que se n'anirà vosté a un 70%, de manera que els números són molts sofrits, 
però la realitat és una altra, i la realitat, sap què passa?, que la palpen els ciutadans, de dia 
en dia, quan estan al carrer, quan facturen a aquest Ajuntament i quan en un termini de 
menys d’un mes estem pagant aquestes factures, i aquest és l’esforç que ha hagut de fer 
aquest Ajuntament. I li recordaré una altra cosa que vosté també obvia en el seu discurs, 
quan parle de nivell d’execució de les inversions, recorde-se’n, recorde-se’n de la regla de la 
despesa, d'acord?, aquesta que va crear el Sr. Montoro, perquè aquesta regla de la 
despesa, el que ens està dient i per la qual tenim un pla econòmic financer avui dia en 
aquest ajuntament, el que ens està dient és que no podem gastar més, que no podem 
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atendre les necessitats del nostre poble i com no podem atendre les necessitats d’aquest 
poble, ’aquest Ajuntament, pel que aposta és per atendre-les al màxim i ser el més eficient 
possible. Aleshores, tinga en compte totes aquestes coses, però és el que li dic, aquest 
discurs és un discurs que vosté i jo l’hem tingut en la liquidació del pressupost, però és que 
no sap vosté ni quin document està aprovant hui, que no és la liquidació, és l’aprovació del 
compte, que és una qüestió tècnica, que és dir si els funcionaris han fet bé la seua feina o 
no, quan van traure aquests números respecte de la liquidació.

Sr. Ruiz:
Sí, moltes gràcies. A mi em preocupa sentir les paraules de la responsable d’Hisenda de 
l’Ajuntament d’Alcoi, acusant el portaveu de l’oposició de no saber quin és el document que 
està aprovant-se, perquè ja ho va dir l’any passat, està parlant de la liquidació del 
pressupost, que vosté desconega que la liquidació del pressupost no s’aprova, que se’n  
dóna compte per part del govern i que no es debat en el plenari, és certament preocupant, 
perquè si vosté, el tràmit administratiu i burocràtic no se’l coneix, no sé de quina forma està 
validada per a poder explicar la resta dels continguts del document, fins i tot atribuint 
paraules meues quan el que hem fet ha sigut reproduir els informes del Departament 
d’Intervenció. Del que es tracta és d’analitzar els documents que componen el compte 
general i destacant el treball que fan els tècnics, valorar quina és la conseqüència política, 
fer una anàlisi política de la gestió del govern, perquè ací el que estem és analitzant que és 
el que ha fet el govern l’any 2019. Sí vosté vol eludir el debat públic en el plenari, digua-ho 
clarament, però no confonga els ciutadans dient que no tocava hui. Toca hui, perquè 
l’aprovació del compte general és l'única forma de poder manifestar, vot favorable, vot en 
contra o abstenció i poder tindre un debat públic al voltant de la gestió econòmica del 
govern, que és l’objectiu que en aquest cas té el Partit Popular, posar damunt de la taula 
quines són aquestes qüestions que considera que no s’han fet de forma correcta. Moltes 
gràcies.

Sra. Moltó:
Simplement, a mi em resulta quasi més preocupant, perquè, mire, vosté diu que no passa 
per este plenari. Tot allò que s’aprova pel Sr. Alcalde passa per este plenari i si vosté 
s’adona avui, estem en un punt que posa «donar compte» o siga que no és un punt de debat 
i vosté pot intervindre quan vulga, igual que ho ha fet hui. Així que mire si és de simple, si ha 
passat o no la qüestió per aquest plenari i si vosté podria haver intervingut  i que tinguérem 
el seu debat. Una altra cosa es que vosté no faça els seus deures.

Sr. Alcalde:
Només un aclariment tècnic: l’Ajuntament d’Alcoi va tancar el 2019 amb superàvit, dos-cents 
trenta mil i escaig d’euros. No confonga romanents amb superàvits, és un error comú, però 
convé aclarir-ho. 

Sr. Ruiz:
A dia d’avui...

Sr. Alcalde: 
El superàvit de l’Ajuntament d’Alcoi de 2019 són dos-cents trenta mil i escaig d’euros no li ho 
puc dir, donar la xifra exacta.
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Sr. Ruiz:
Això és dèficit acumulat, no he dit dèficit...

Sr. Alcalde.   
No, és que no és dèficit acumulat, és romanent, són conceptes diferents.

4. 16720/2020 INTERVENCIÓ 
DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, 
SEGON TRIMESTRE DE 2020. 
El artículo 16 de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuya entrada en vigor (la del 
citado artículo) se produjo el 1 de enero de 2013, regula las obligaciones de carácter 
trimestral que deben ser remitidas a través de esta Intervención al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada 
trimestre.

La información a remitir se efectúa a través de la plataforma informática del propio Ministerio 
y mediante firma electrónica a través de modelos normalizados habilitados al efecto. 

Dicho suministro de información correspondiente al segundo trimestre de 2020, ha sido 
efectuada por la Intervención municipal, dentro del plazo establecido por la oficina virtual del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Por todo lo expuesto, la Concejalía de Hacienda da cuenta de la remisión realizada que 
presenta el siguiente resumen:

1) Datos presupuestarios, referentes a gastos e ingresos corrientes y de capital 

actualizados.

2) Remanente de tesorería

3) Calendario, presupuesto de tesorería.

4) Dotación de plantillas y retribuciones

5) Deuda viva y previsión de vencimientos de deuda.

6) Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años.

7) Pasivos contingentes

8) Beneficios fiscales y su impacto en recaudación.

9) Ajustes practicados en el informe de evaluación para relacionar ingresos/gastos 

con normas SEC (sistema europeo de cuentas) y resumen del análisis de 

estabilidad presupuestaria.

https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion


Pag. 7 de116
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13523406627667177542 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion
Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 –  e-mail ajualcoi@alcoi.org – web 
http://www.alcoi.org

10) Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012 y DA 16ª 

TRLRHL).

11)Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos).

12) Flujos internos.

13) Movimientos de la cuenta 413 “acreedores por operaciones pendientes de aplicar 

a presupuesto”.

14) Informe actualizado evaluación-resultado presupuestario.

15) Movimientos de la cuenta “Acreedores por devolución de ingresos indebidos”.

16) Intereses y rendimientos devengados (ingresos).

17) Gastos derivados de la gestión del COVID-19.

18) Detalle de gastos finalistas financiados con fondos de otras administraciones.

19) Informe actualizado de evaluación de datos generales.

20) Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado.

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

5. 19546/2020 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
DONAR COMPTE DE LES OBLIGACIONS PREVISTES EN LA LLEI 25/2013 DE 27 DE 
DESEMBRE DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I CREACIÓ DEL REGISTRE 
COMPTABLE DE FACTURAS DEL SECTOR PÚBLIC, SEGON TRIMESTRE DE 2020.

La Ley 25/2013, de 27 de julio, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público y que en su artículo 10 establece: 

Actuaciones del órgano competente en materia de contabilidad.

Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en 
las Administraciones Públicas:

1.- Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto de las facturas pendientes 
de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes.

2.- Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales 
hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el 
reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido 
dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control 
interno.

En base a lo anteriormente expuesto  se ha solicitado a las unidades presupuestarias la 
justificación de la falta de tramitación de los reconocimientos de la obligación de las facturas 
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que han transcurrido más de un mes desde su anotación en el registro de facturas, meses 
de abril, mayo y junio de  2020.

Por todo ello, la Concejalía de Hacienda da cuenta al Ayuntamiento Pleno  del informe del 
segundo trimestre de 2020 de las facturas que han transcurrido más de tres meses desde su 
anotación en el registro de facturas y no se ha tramitado el correspondiente reconocimiento 
de la obligación, con el siguiente detalle:

Ejercicio: 2020 Trimestre: Segundo

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido más de 
tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los

correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación

Pendiente de 
reconocimiento

obligación
Facturas o documentos justificativos que al 

final del trimestre, hayan transcurrido más de 
tres meses desde su anotación en el registro de 

facturas y no se hayan tramitado los
correspondientes expedientes de 
reconocimiento de la obligación

Periodo medio
operaciones
pendientes

reconocimiento
(PMOPR) Número Importe

 total

Gastos corrientes en Bienes y Servicios 94,73 9 5.398,81
Inversiones reales 110,78 5 17.431,13
Sin desagregar 118,12 18 92,203,31
TOTAL 115,91 32 115.033,25

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

6. 19631/2020 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2020 PER CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS, EXP.: 1.09.2020/054
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:
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 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.

Visto lo anterior, así como el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación 
y Régimen Interno, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los 
concejales del Grupo Municipal SOCIALISTA (12), y 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  1.09.2020/054 que se financiarán con  bajas de otras 
partidas, con el siguiente detalle:

Aplicación Descripción Proyecto Importe

06532 23000 62600 EQUIP.INFORMATICO LOCAL UNID.TRAB.SOCIAL 03 2020 4 U32 4 4.000,00

13051 23000 62500 EQUIP.LOCAL UNID.TRAB.SOCIAL 03 2020 4 U51 1 4.300,00

Total créditos extraordinarios 8.300,00

13051 23000 20200 ALQ.LOCAL UNIDAD TRAB.SOCIAL 03 -8.300,00

Total financiación con bajas -8.300,00

04442 33360 62300 EQUIP/UTILLAJE MUSEO ARQUEOLOGICO 463,00

Total créditos extraordinarios 463,00

04442 33364 22609 EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS -463,00

Total financiación con bajas -463,00

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.

Sr. Alcalde:
En aquest punt falta…

Sra. Secretaria:
Ciudadanos.

Sr. Alcalde:
Manifestar el vot de Ciudadanos, que pareix que en el moment de la votació no, no…

Sra. Rosa García:
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Si, si, abstención.

Sr. Alcalde
Abstenció.

7. 19659/2020 PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT AL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2020 PER SUPLEMENTS, 
EXP.: 2.09.2020/055
Se propone la incoación de un expediente de modificación presupuestaria. Se considera que 
debe ser inmediata la disponibilidad de los créditos en razón del excepcional interés general 
en la realización de los. Se indica que los créditos de las aplicaciones presupuestarias que 
se pretenden minorar es reducible y no van a ser utilizados en lo que resta de ejercicio.

Al respecto se manifiesta:

 El gasto es específico y determinado.
 No puede demorarse a ejercicios posteriores.
 El crédito no comprometido en las partidas correspondientes es insuficiente para 

hacer frente al gasto.

El gasto se financia con:

 Bajas de otras partidas no comprometidas.

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

Visto lo anterior, así como el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación 
y Régimen Interno, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los 
concejales del Grupo Municipal SOCIALISTA (12), y 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 2.09.2020/055, que se financiará con bajas de otras partidas, con 
el siguiente detalle:

Aplicación Descripción Proyecto Importe

01131 92000 35210 INTERESES DEMORA CONTRATISTAS 61.453,27

03161 15101 60000 ADQ/EXP. TERRENOS CAUCE RÌO 283.231,37

Total suplemento de crédito 344.684,64

01131 92940 50000 FONDO DE CONTINGENCIAS -344.684,64
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Aplicación Descripción Proyecto Importe

Total financiación con bajas -344.684,64

06532 92080 62600 ADQ.EQUIPOS INFORMATICOS 2020 4 U32 1 1.550,00

Total suplemento de crédito 1.550,00

12041 49300 22610 ACTIVIDADES OMIC -1.550,00

Total financiación con bajas -1.550,00

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. 

Sra. Secretaria:
Perdón, ¿Ciudadanos?

Sra. Rosa García:
Abstención.

Sr. Alcalde:
Ah!, sí, abstenció.

8. 1213/2020 ESPORTS 
APROVACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DEL CENTRE D’ESPORTS 
D’ALCOI
És interés de la Regidoria d’Esports aprovar el Reglament del Consell Municipal del Centre 
d’Esports d’Alcoi, per tal d’adaptar-lo a l’actualitat legislativa amb les actualitzacions 
realitzades en els darrers anys.

Sent d’aplicació la següent legislació:
 Articles 4.1 a), 22.2 d), 25 (en la redacció donada per la LRSAL).
 Articles 49, 65.2 i 70 bis 1, 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases de règim local (LRBL), RT. 26.2 C), 33, 141.1 de la Llei 8/2019, de 23 de juny, 
de la Generalitat Valenciana, de règim local de la Comunitat Valenciana.

 Article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques.

L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord d'aprovació de les ordenances és el Ple de la 
Corporació (art. 22.2 d) Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local). Es 
requereix majoria absoluta d’acord amb el que disposen els articles 47.2 f) i 70 bis 1 de la 
Llei 7/1985 i article 141.1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny.
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Pel que fa al procediment d’elaboració de les ordenances, l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques refereix al tràmit 
de consulta pública, mitjançant el portal web. Aquest requisit s’ha complit mitjançant 
publicació en Seu Electrònica de l’Ajuntament entre els dies 8 i 19 de juny de 2020, a més 
de la web de la Regidoria d’Esports, i ha sigut remés a totes les entitats esportives de la 
ciutat, no havent-se produït en aquest termini cap reclamació al respecte segons certificat 
expedit per la Secretaria incorporat a l’expedient.

Aquest reglament que se sotmet a aprovació figura al Pla normatiu aprovat per Decret de 
l’Alcaldia 5412/2019, de 24/12/2019.

Segons el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
en els articles 49, 70,2 i 65.2, la tramitació precisa de la seua aprovació inicial, exposició 
pública, aprovació definitiva previa resolució d’al·legacions si n’hi hagueren. El text complet 
de l’ordenança serà publicat perquè siga vigent.

Obren en l’expedient informes favorables del Tècnic Superior Municipal d’Esports, dels 
serveis jurídics municipals i de Secretaria General.

Vist l'anterior, així com el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a les 
Persones, l'Ajuntament Ple, per unanimitat de tots els assistents, adopta els acords 
següents:

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament del Consell Municipal del Centre d’Esports 
d’Alcoi, que conté el següent text íntegre:

«REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL CENTRE D’ESPORTS D’ALCOI

PREÀMBUL

El Consell Municipal “Centre d’Esports d’Alcoi” és un òrgan municipal constituït per al 
desplegament i l’aplicació d’una política esportiva participativa a partir de la relació de 
diferents agents i col·lectius esportius de la ciutat.

Es crea d’acord amb la normativa estatal establida en la Constitució Espanyola de 1978 
(articles 9.3, 23, 43.3, 48 i 105; en la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local 
(articles 18, 25 i 69 a 72), així com la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (article 83.4); i en el Reial Decret 
2568/1968 (articles 130 i 131) pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals.

De la mateixa manera s’estableix en el marc de la normativa autonòmica a partir de la Llei 
Orgànica 5/1982, de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana (article 9.4); la Llei 
2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació 
Ciutadana de la Comunitat Valenciana (articles 43 a 50); i de la Llei 8/2010, de Règim Local 
de la Comunitat Valenciana (articles 25.b, 31.4, 2n paràgraf, 137, 140 i 141).
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La Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat Valenciana, de l’Esport i l’Activitat Física de 
la Comunitat Valenciana, en l’article 7, que arreplega les competències dels municipis en 
matèria esportiva, disposa que els municipis exerceixen bàsicament les labors de promoció, 
planificació i gestió esportiva, en l’àmbit de les seues competències, i propicien la 
participació, la integració i la cohesió local.

Finalment en l’àmbit local, el Consell Local “Centre d’Esports d’Alcoi” se sustenta en el 
Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Alcoi.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

ART. 1
L’objecte genèric d’aquest Consell Sectorial és estimular i canalitzar la participació de la 
ciutadania i de les seues associacions en la gestió dels afers relatius a l’àmbit de l’esport, 
oferint un espai més d’influència ciutadana i d’interrelació d’informació.

ART. 2
Constitueixen l’objecte específic del Consell Municipal Centre d’Esports d’Alcoi, entre 
d’altres, les activitats següents:

1.  Actuar com a òrgan d’informació i consulta en matèria d’ordenació i foment de 
l’esport per tal de crear espais d’expressió i reflexió amplis i multisectorials, que 
integren les òptiques polítiques, tècniques i ciutadanes.

2.  Proposar iniciatives a l’Ajuntament i informar-lo de les qüestions que, segons l’opinió 
del Consell, siguen d’interés per a la localitat en matèria d’esports.

3.  Assessorar l’Ajuntament mitjançant un informe de cada una de les activitats o 
iniciatives que li siguen consultades dins del marc de les seues competències.

4.  Proposar activitats o iniciatives, participar en la seua realització en l’àmbit de les 
seues competències i afavorir la seua adequada coordinació.

5.  Realitzar un seguiment de les activitats i projectes desenvolupats.
6.  Millorar la coordinació entre els serveis municipals i les associacions i institucions 

esportives implicades en el foment i la millora de l’activitat esportiva.
7.  Totes les que li encarregue el president del Consell.

ART. 3
L’àmbit territorial del Consell Municipal Centre d’Esports d’Alcoi serà la ciutat d’Alcoi.

CAPÍTOL II. ORGANITZACIÓ DEL CONSELL

ART. 4
Els òrgans de govern del Consell Municipal Centre d’Esports d’Alcoi són l’Assemblea
General i la Comissió Esportiva.

ART. 5
 1.  L’Assemblea General estarà integrada per:

 a)  El/la president/a, que serà l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegue.
 b)  El/la secretari/ària, que serà un/a administratiu/iva de gestió municipal.
 c)  Un representant de cada grup polític municipal amb presència en la Corporació 

Municipal.
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 d)  L’assessor/a esportiu/iva nomenat/da pel Sr. Alcalde-President
 e)  El/la tècnic esportiu/iva municipal de l’Àrea d’Esports.
 f)  El/la responsable encarregat/ada de les Instal·lacions Esportives Municipals.
 g)  El/la director/a o persona encarregada del Complex Esportiu Municipal.
 h)  Un/una representant de cada entitat esportiva, club o associació, vinculada al 

món de l’esport de la ciutat, inscrita en el Registre d’Associacions Veïnals d’Alcoi.

ART. 6
Les funcions de l’Assemblea del Consell Municipal Centre d’Esports d’Alcoi seran:

 Informar sobre les matèries sotmeses a la seua consideració pel president.
 Proposar a l’Ajuntament iniciatives en matèria d’esports.
 Potenciar el coneixement i la coordinació entre institucions i entitats.
 Analitzar, promoure debats i sensibilitzar sobre les qüestions clau de l’esport a la 

ciutat.
 Proposar a l’Ajuntament d’Alcoi iniciatives relacionades amb la gestió i el 

manteniment de les instal·lacions esportives municipals, així com l’estudi de preus 
públics per a la utilització d’aquests serveis municipals.

 –Qualsevol altra dins dels objectius generals i específics del Consell anomenats en 
l’article 3r.

ART. 7
Els membres del Consell Municipal Centre d’Esports d’Alcoi seran nomenats per un període 
que coincidirà amb la duració de la legislatura de la Corporació Municipal.

L’admissió de nous membres del Consell es farà amb la sol·licitud prèvia per escrit de les 
entitats interessades, en la qual hauran d’especificar les dades de la persona designada.

Els membres del Consell perden aquesta condició en els casos següents:
 A causa de defunció o bé declaració legal d’absència o de mort.
 Per renúncia.
 Per dissolució de l’entitat representada.
 Com a resultat de proposta raonada i acord majoritari de l’organisme o entitat o grup 

polític al qual el membre represente.
 Quan l’Assemblea del Consell adopte un acord en aquest sentit amb el vot favorable 

de dos terços dels seus membres.

ART. 8
PRESIDÈNCIA DEL CONSELL LOCAL CENTRE D’ESPORTS D’ALCOI
Són funcions de la Presidència del Consell Municipal Centre d’Esports d’Alcoi:

1. Convocar, presidir i fixar l’ordre del dia de les sessions de l’Assemblea.
2. Elevar als òrgans competents de l’Ajuntament d’Alcoi els acords, informes, propostes 

i estudis que elabore el Consell.
3. Exercir el seu dret de vot que serà de qualitat en els supòsits d’empat reiterat.
4. Procedir a la creació, si es considera convenient, de comissions de treball per a 

temes específics a proposta de l’assemblea i a designar-ne els membres i els 
coordinadors.

5. Autoritzar amb la seua signatura els escrits oficials del Consell.
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6. Adoptar les resolucions per al funcionament correcte del Consell i donar-ne compte 
en la primera reunió que se celebre.

7. Totes les altres funcions intrínseques al càrrec de president i les que siguen
expressament delegades per l’Assemblea.

8. Requerir la presència de persones qualificades per a assessorar o informar el 
Consell sobre els assumptes que s’hagen de tractar, quan es considere convenient.

Són funcions del secretari:
1. Redactar les convocatòries i alçar les actes del Plenari.
2. Custodiar les actes i la documentació del Consell.

Són funcions dels vocals:
1. Proposar a la Presidència els assumptes per a la seua incorporació a l’ordre del dia.
2. Formular iniciatives, propostes o suggeriments al Consell Municipal Centre d’Esports 

d’Alcoi.
3. Complir i fer complir el reglament, així com assistir a les reunions del Consell i a les 

de les comissions de què forme part.

Els membres del Consell hauran d’abstenir-se de fer qualsevol gestió aïlladament en 
representació del Consell, sense el seu coneixement i consentiment explícit.

CAPÍTOL III. RÈGIM DE SESSIONS I ADOPCIÓ D’ACORDS

ART. 9
La modificació parcial o total d’aquest reglament, així com la dissolució del Consell Municipal 
Centre d’Esports d’Alcoi, correspon exclusivament al Ple de l’Ajuntament, vist el dictamen 
del Consell Local.

El president de l’Assemblea del Consell podrà convidar aquelles persones, l’assistència de 
les quals es considere convenient pel tipus d’assumptes a tractar, perquè assisteixen a les 
sessions amb veu però sense vot.

ART. 10
L’Assemblea del Consell es reuneix dues vegades a l’any en sessió ordinària de manera 
indicativa, i en sessió extraordinària sempre que el president ho considere necessari, o a 
sol·licitud d’una quarta part dels seus membres mitjançant un escrit raonat i amb indicació 
dels assumptes que la motiven.

La convocatòria de les sessions ordinàries es farà per escrit amb una antelació de cinc dies, 
en què s’haurà d’expressar el lloc, la data i l’hora de la reunió, així com l’ordre del dia. 
Juntament amb la convocatòria, es trametrà una còpia de l’acta de la sessió anterior.

La convocatòria de les sessions extraordinàries es farà com a mínim amb 48 hores 
d’antelació. La Presidència justificarà a l’inici de la sessió la urgència de la convocatòria, i el 
Consell decidirà sobre la urgència i la conveniència de tractar els punts de l’ordre del dia.
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No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure inclòs en l’ordre del 
dia, llevat que estiguen presents tots els membres del Consell i siga declarada la urgència 
de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

Els membres del Consell adreçaran per escrit al president les propostes de temes a tractar 
en les sessions del Consell amb l’aportació de la documentació pertinent.

ART. 11
1. Es considera que l’assemblea queda vàlidament constituïda en sessió amb l’assistència 
mínima d’un terç del nombre legal dels seus membres, que no podrà ser mai inferior a tres. 
El quòrum haurà de mantenir-se durant tota la sessió. En tot cas serà necessària la 
presència del president o la persona que el substituïsca i de qui faça les funcions de 
secretari.

2. El desenvolupament de les sessions es regirà per les regles de funcionament aplicables a 
les sessions plenàries de l’Ajuntament.

3. Els acords de l’Assemblea del Consell s’han d’adoptar per majoria dels assistents amb 
possibilitat d’emetre vots particulars. La votació serà secreta quan ho acorde la majoria 
simple dels membres presents en la reunió. En cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del 
president.

4. Els vots seran personals i intransferibles, tot i que els membres del Consell poden 
abstenir-se de votar. L’absència una vegada començada la deliberació d’un assumpte 
equivaldrà a efectes de votació a l’abstenció.

5. Els informes i les propostes del Consell seran dictaminats amb el vot a favor, en contra o 
l’abstenció de cada un dels seus membres i, si és el cas, aprovats per l’òrgan competent de 
l’Ajuntament.

CAPÍTOL IV. LA COMISSIÓ ESPORTIVA

La Comissió Esportiva haurà de ser creada pel president de l’Assemblea i tindrà com a 
finalitat l’estudi i/o informe i/o proposta sobre els temes proposats pel president del Consell 
Municipal Centre d’Esports d’Alcoi a l’assemblea o aquells altres l’anàlisi dels quals es 
considere convenient.

Les sessions es convocaran de forma mensual. Els treballs encarregats a la Comissió 
finalitzarà quan es presente l’informe corresponent.

Estarà formada per:
 President: el regidor d’Esports de la Corporació Municipal.
 Secretari: l’administratiu de gestió del Departament d’Esports.
 Un representant de cada grup polític municipal amb presència en la Corporació 

Municipal.
 Assessor municipal d’Esports.
 Tècnic municipal del Departament d’Esports.
 Encarregat de les Instal·lacions Esportives Municipals.
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 Director/Coordinador del Complex Esportiu Municipal «Eduardo Latorre».
 4 vocals, que són elegits mitjançant votació entre els membres de l’Assemblea 

interessats a participar-hi.
 Es podrà nomenar un nombre de vocals no determinat per designació directa del 

regidor d’Esports, no superior a quatre.

Es podrà convocar sessió de la Comissió Esportiva amb caràcter extraordinari si el president 
ho considera oportú, motivat i raonat per a tractar algun assumpte de rellevància especial.

Es podrà convidar especialistes, l’assistència dels quals es considere convenient pel tipus 
d’assumptes a tractar en les sessions.

Els temes que es tracten en la Comissió Esportiva es traslladaran a l’Assemblea General, i 
si és el cas a l’Ajuntament, si fan referència a propostes que necessàriament hagen de ser 
aprovades per l’òrgan competent en l’àmbit municipal.»

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

Tercer.- En el cas de que no s’haguera presentat cap reclamació o suggeriment, s’entendrà 
aprovat definitivament el reglament fins el moment provisional.

Quart.- Publicar íntegrament el text del Reglament després d’haver-se aprovat 
definitivament, al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, Tauler Oficial de l’Ajuntament, Seu 
Electrònica i portal de la Regidoria d’Esports.

Cinqué.- Facultar al Sr. Alcalde, o regidor que legalment el substituïsca, per a signar els 
documents que siguen necessaris en ordre a l’efectivitat d'aquests acords.

Sr. Reig:
Gràcies Sr. Alcalde. Molt bon dia a totes i a tots. Hui és un dia d’alegria molt important per a 
l’esport de la nostra ciutat, perquè no sols estem aprovant el reglament del Consell Municipal 
del Centre d’Esports d’Alcoi, sinó que recuperem la veu que fa un temps se’ns va llevar. 
Pense que és el primer òrgan de participació de la nostra ciutat. Des de sempre les 
persones que han dedicat hores de la seua vida en pro de l’esport de la nostra ciutat i així ho 
entenien i ho entenem, va ser un compromís a l’inici d’aquesta legislatura que vaig adquirir, 
que hui es plasma en la seua aprovació. Vull manifestar el meu agraïment a tots els grups 
per la seua aprovació i que siga aprovat per unanimitat és per a estar molt satisfets de tots 
els que creiem i hem fet durant molts anys el treball per fer aquesta participació en l’esport i 
des del Centre d’Esports, en el qual faig també extensiu l’agraïment a tot el personal del 
Departament d’Esports.

Sra. Secretaria:
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Perdón, las votaciones, no…, creo que no…

Sr. Alcalde:
Crec que han canviat, tots a positiu, no?

Sr. Secretaria:
¿Unanimidad?

Sr. Alcalde:
Unanimidad.

9. 19793/2020 SECRETARIA GENERAL 
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DES DE LA NÚMERO 2647 
FINS A LA NÚMERO 3096 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 22 de julio de 2020, núm. 2647, al 27 de agosto de 2020, núm. 3096.

El Pleno de la Corporación queda enterado.

10. 20985/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
MOCIÓ CONJUNTA COMPROMÍS ALCOI, PODEM I GUANYAR ALCOI PERQUÈ 
L'AJUNTAMENT SOL·LICITE A SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN DE LA PROVÍNCIA 
D'ALACANT QUE ES PRESTEN DETERMINATS SERVEIS D'ESTRANGERIA A LA 
CIUTAT
Sr. Alcalde:
Una representant del col·lectiu “No + Precarietat Alcoià-Comtat” llegirà la moció. Té la 
paraula.

Sra. Angelina Ortiz:
D’acord. Bé, em diuen Angelina Ortiz i sóc representant del col·lectiu «No + Precarietat», 
que venim a exposar aquesta moció i també vinc en representació de, de..., com a afectada 
directament, d’una menor en acolliment que té targeta, però des del mes de novembre ha 
sigut impossible, impossible que em reben per a renovar-li la targeta i la xiqueta està 
indocumentada. Per tant, crec que és un tema molt seriós i que venim a plantejar ací.

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Com tots sabem els estrangers són un dels col·lectius que pateixen major marginalitat, 
exclusió i vulnerabilitat social. Un dels majors problemes que s'estan trobant els migrants, es 
produeix en els tràmits a les Oficines de Policia que presten serveis d'estrangeria, com ara la 
renovació de la targeta TIE, Targeta d'Identificació d'Estranger, o la presa d'empremtes per a 
renovar documents.
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Les cites que s'obtenen per internet són inabastables; calen setmanes per aconseguir una 
d'elles, i després del confinament la situació s'ha agreujat encara més, trigant alguns mesos; 
des del mes de Març ha estat gairebé impossible aconseguir una sola cita.

Les oficines d'estrangeria que presten aquests serveis en l'àmbit provincial, renovació de 
TIES i presa d'empremtes, en són un nombre determinat a poblacions com Alacant, Dénia, 
Benidorm, Torrevella i potser alguna més. En altres àmbits provincials de la Comunitat 
Autònoma Valenciana, com ara la ciutat de Gandia, amb un nombre d'habitants similar a la 
ciutat d'Alcoi, es presten aquests serveis als estrangers en la seua Comissaria de Policia.

En aquestes oficines, els estrangers regulars intenten aconseguir una cita, fins i tot, havent-
se de traslladar diversos quilòmetres per a ser atesos quan se'ls ha donat la cita, i en molts 
casos necessitant mitjans propis, ja que, a excepció de la ciutat d'Alacant, no hi solen haver 
facilitats pel que fa al transport públic. I no compte ja amb els mitjans econòmics que puguen 
tindre estes persones.

Alcoi, com a ciutat capçalera de zona Sanitària, Tributària i d'altres serveis, conjuntament 
amb les comarques de L'Alcoià i El Comtat, recull una població al voltant dels 130.000 
habitants, amb col·lectius d'estrangers a les seues poblacions més importants, i hauria de 
comptar amb aquest servei de renovació de targetes entre els seus serveis de Comissaria 
de Policia, per exemple en l'Oficina que es presta actualment la renovació del DNI/Pasaport.

La situació existent en les oficines d'estrangeria plantejada s'estén a altres organismes de 
l'Administració. En aquest moment i a conseqüència de la pandèmia originada per la Covid-
19, hi ha un bloqueig important en Serveis de diverses administracions, que cursen 
sol·licituds diverses dels ciutadans i que són crucials en un moment de major atur i exclusió 
social, originats per la situació creada per les mesures sanitàries, controls a les 
concentracions de persones en espais tancats, distanciament, etc.

Organismes com l'Institut Nacional de la Seguretat Social o el Servei d'Ocupació Pública 
Estatal, es troben col·lapsats a l'hora d'atendre els ciutadans. A l’INSS les cites prèvies o no 
existeixen o són per a períodes llargs. Per exemple una prestació com és l'Ingrés Mínim 
Vital, originant que les persones també romanguen hores pendents d'obtenir una cita per 
internet o trucant telefònicament.

S'ofereix la possibilitat, com en tota l'Administració d'utilitzar les eines informàtiques que 
ofereixen les seus electròniques dels organismes públics, però moltes persones o no tenen 
accés a la mateixa o fins i tot tenint-lo, troben dificultat d'emplenar l'imprés de sol·licitud.

El mateix passa amb els serveis de l'SEPE- Servei d'Ocupació Pública Estatal-, abans de la 
Pandèmia eren les cites per a l'endemà o 48 hores de mitjana, ara són per més d'un mes, 
fent que el cobrament d’una prestació pot demorar-se uns tres mesos.

D'altra banda el bloqueig existent per obtenir cita per donar-se d'alta en el padró municipal 
de l'Ajuntament d'Alcoi, també incideix en aquesta situació com l’Ingrés Mínim Vital o la 
Renda Valenciana d’Inclusió, perquè òbviament cal estar empadronats per tramitar-les i 
alguns possibles sol·licitants estan intentant complir aquest requisit.
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Per tot el que s'ha exposat, seguint les propostes del col·lectiu No+Precarietat de 
L'Alcoià-El Comtat, l'Ajuntament d'Alcoi ACORDA:

1. Que s'habiliten a la Comissaria de Policia d'Alcoi determinats serveis d'estrangeria 
com és el servei de Presa d'empremtes (Expedició de Targeta) i Renovació de 
Targeta de Llarga Durada, requerint a l'efecte la sol·licitud i diligències oportunes per 
part del Consistori, davant la Subdelegació del Govern de la Província d'Alacant com 
a màxima responsable dels Serveis d'Estrangeria.

2. Que l'Ajuntament d'Alcoi es dirigisca a les direccions territorials d'Alacant de l'Institut 
Nacional de la Seguretat Social i del Servei d'Ocupació Estatal, a més de prendre les 
mesures oportunes en l'àmbit del Consistori Municipal, respecte al servei 
d'empadronament, per sol·licitar el reforç de plantilles o qualsevol altra mesura que 
puga oferir major nombre de cites i per tant atencions als ciutadans, bé via telefònica 
o presencial, per als tràmits esmentats.»

Sra. Angelina Ortiz:
Perquè la precarietat està cada vegada més arrelada, les persones en precari estan ja un 
poquet fartes i ja no poden esperar-se més i açò es tracta d’una qüestió de solidaritat i 
d’humanitat.

Sr. Alcalde:
Gràcies. Iniciarem el debat de la moció. Prèviament, com que la moció l’han presentada 
Guanyar, Podem i Compromís, qui tancarà...?

Sr. González:
Crec que nosaltres, no? Bé..., no sé...

Sr. Alcalde:
Guanyar? És per organitzar el debat. Té la paraula el Sr. Abad.

Sr. Abad:
Gracias Sr. Alcalde. Buenos días, señores concejales y a todos los ciudadanos que nos 
siguen desde casa, buenos días a todos. La posición de VOX respecto al tema de los 
extranjeros e inmigrantes es conocida, además todos tenemos casos personales que nos 
afectan. Parece ser que el estado de alarma no solo afectó a los ciudadanos españoles, 
también a los extranjeros, para poder regularizar su situación, por estos últimos, entonces si 
nos movilizamos. Como no, salen en ayuda de los inmigrantes que no hacen mas que llegar 
en masa a nuestro país, por culpa del efecto llamada que ha creado y promulgado este 
Gobierno socio comunista, coartado por las mafias. Y lo digo, porque no veo que nadie 
salga en defensa de los españoles, no veo a nadie reclamando  las necesidades que 
sufrimos los españoles, ¿solo sufren los extranjeros la falta de servicios administrativos en 
España?, ¿los españoles no las sufrimos también?. Las colas que se suceden todos los días 
en las puertas de este ayuntamiento son destacables, como en tantos otros municipios. Les 
recuerdo que hay muchas familias españolas, que todavía no han recibido las ayudas 
prometidas, ni han cobrado los ERTES. Han subsistido como han podido estos meses y 
nadie ha movido un dedo, salvo promesas que se convertían en humo para callar sus bocas. 
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Eso si, ahora, los primeros que les brindamos ayuda, no mejor dicho, les facilitamos la 
existencia, es a los extranjeros. Creo que solo se han preocupado por una parte de la 
población, no hacen mas que abanderarse con el lema, “No dejamos a nadie atrás…”,  y 
permitanme decirles, que si se dejan gente atrás,a  mucha, la mayoría, españoles de bien 
que cumplen con sus obligaciones como ciudadanos y están mas que cansados de ver las 
injusticias que tanto sufren. Siempre salen beneficiados los que no dan nada a cambio. 
Llegan sin documentación, se inventan los datos, identidades, nacionalidades, todo por 
conseguir la tarjeta sanitaria, no aportan ningún documento oficial y cuando se verifica la 
falsedad de sus datos, no pueden ser repatriados. El estado de alarma nos afecta a todos, 
sin discriminar en raza, sexo, edad o nacionalidad. El Ministerio del Interior, por causa del 
estado de alarma suprimió los servicios, como tantos otros se han suprimido en otras 
administraciones. Lo que ha causado este parón burocrático en  administraciones, no solo 
ha afectado a los extranjeros, también a todos los ciudadanos españoles. En su exposición 
de motivos, como no, hacen una mezcla de necesidades y ayudas para colarnos sus 
prioridades partidistas e ideológicas. No veo que ustedes hagan referencia a los problemas 
y dificultades que tienen los alcoyanos a la hora de realizar sus tramites con la 
administración. Piden que se habilite en la Comisaria de Policía Nacional de Alcoy, 
determinados servicios de extranjería. Hay trámites necesarios que no solo se realizan en 
poblaciones cercanas como las que ustedes nombran sino que hay que desplazarse hasta 
Valencia para realizarlos o la alternativa de acudir a una gestoría previo pago de sus 
honorarios. Estos trámites parecen no preocuparles, porque no se trata de extranjeros. En 
cuanto al punto del empadronamiento, el refuerzo de las plantillas debería enfocarse para la 
comprobación de la veracidad de los datos consignados por los vecinos en la hoja padronal, 
exigiendo la presentación de los documentos acreditativos de identidad, libro de familia, el 
titulo que legitime la ocupación de la vivienda u otros documentos análogos, y que esta 
inscripción no sea automática, sino brevemente diferida. Ustedes solo se preocupan de los 
inmigrantes, de los extranjeros, y así nos va a los españoles. Gracias. 

Sr. Ferrándiz:
Gràcies, Sr. Alcalde, i bon dia a tots els companys i a les persones que ens estiguen seguint 
en streaming. Primer que res, des de Podem voldríem agrair al col·lectiu «No + Precarietat» 
el treball que realitzen perquè per molt bé que ho tractem de fer els polítics, al final la nostra 
feina és impossible sense una societat organitzada. Com comenten des de «No + 
Precarietat», les persones migrants en situació regular estan davant d’una situació 
complicada. Aquestes persones no tenen la possibilitat d’obtindre cita a les oficines de 
Comissaria de la Policia per renovar les seues TIE, les targetes d’identificació d’estrangers, 
caducades des de l’inici de l’estat d’alarma al mes de març. Per les poques cites que s’estan 
concedint i per no poder gaudir d’aquest servei a la nostra ciutat, amb les dificultats que això 
pot comportar per a un col·lectiu com aquest. A diferència de qualsevol ciutadà espanyol que 
a l'hora de tramitar qualsevol document, com puga ser el document nacional d’identitat, el 
DNI, es pot dirigir a qualsevol comissaria de l’estat espanyol. Com la ciutat més important 
que som de la nostra comarca, des de Podem sí que considerem que seria molt positiu que 
poguérem disposar d’aquest servei a la nostra ciutat, com proposa el col·lectiu, més encara 
quan disposem d’una oficina d’estrangeria que ja presta altres servicis menys importants, 
per dir-ho així, facilitant així que aquestes persones pogueren realitzar la tramitació dels 
seus documents i pogueren regularitzar així la seua situació. A banda, com comenta en la 
moció, es tracten altres qüestions també relacionades amb l’atenció a la ciutadania, com per 
exemple, bé..., com hem comentat, la situació de les oficines és..., d’estrangeria és 
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extrapolable també a altres serveis de l’administració, que cursen diverses sol·licituds 
ciutadanes, totes elles molt importants i més encara ara amb la situació que trobem. Des 
que el servei d’atenció als ciutadans s’ha représ després de l’estat d’alarma, aquests serveis 
presenten dificultats i una gran saturació, serveis com l’atenció al ciutadà, padró municipal, 
la seguretat social, el servei d’ocupació pública estatal, i entre algunes de les funcions que 
desenvolupen aquests serveis, es troben, com s’ha comentat, la tramitació d’ajudes que són 
molt importants i claus per a moltes famílies en el context en què ens trobem, com per 
exemple l’ingrés vital mínim. I, per tant, pensem que per a aquests col·lectius i per a 
aquestes famílies, mesos d’espera poden ser complicats. Acabe ràpidament. Considerem 
que les circumstàncies excepcionals, com les que travessem, requereixen també mesures i 
actuacions excepcionals i, per tant, creiem que les administracions hem de fer un esforç per 
a poder aconseguir que els nostres veïns i veïnes tinguen un servei com cal. I, simplement, 
vull comentar-li al Sr. Abad que sí vosté es llig bé la moció, abans de llegir l’argumentari que 
li passen de Madrid, deu haver comprovat que el que reclama la moció són serveis, serveis 
de qualitat, però per a tot el món, per a les persones, perquè hi ha persones que no 
distingim les persones ni pel seu origen ni pel seu color de pell, només veiem persones.

Sr. Marcos Martínez:
Buenos días a todos los asistentes y a los que nos siguen telemáticamente. Las oficinas de 
extranjería en la provincia de Alicante tienen, en principio, delegaciones en varias ciudades, 
tales como Alicante, Altea, Alcoy, Benidorm, Denia, Elche, Elda-Petrer, Orihuela y 
Torrevieja, y así consta en la web oficial o en el portal de cita previa. Somos conocedores de 
la labor del colectivo “NO MES PRECARIETAT” y de su constante preocupación por los más 
desfavorecidos que, en la mayoría de los casos, son los que más problemas tienen a la hora 
de realizar cualquier trámite administrativo. Al mismo tiempo, este colectivo ya se ha 
preocupado y trabajado para que esto sea una realidad, facilitar y acercar estos servicios a 
los usuarios de nuestras comarcas. Entendemos que las administraciones deben facilitar 
estas tramitaciones con el fin de agilizar burocracia y facilitar la vida de los ciudadanos o 
residentes. Oficialmente en Alcoy existe una oficina de extranjería en las dependencias de la 
Policía Nacional, y si no se realizan algunos de los trámites referidos en la exposición de 
motivos, habrá que solicitar que así se haga. En cuanto a la agilidad de la administración 
local en lo que se refiere a los trámites del padrón, también es una de las obligaciones del 
Gobierno Municipal para con los ciudadanos. Desde Ciudadanos creemos que lo que se 
solicita es simplemente que se ofrezcan en Alcoy unos servicios que ya de por sí se 
deberían ofrecer, evidentemente, previa autorización de entidades superiores, por lo que 
nuestra postura no puede ser otra que la de apoyar esta iniciativa. Gracias.

Sr. Alcalde:
Gràcies. Sr. Ivorra?, sí, perquè tanca Guanyar, tanca Guanyar.

Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. Bon dia als companys i a tota la ciutadania que ens segueix. Les 
mesures adoptades per l’administració per a contindre el Coronavirus estan afectant de ple a 
tots i específicament també en els tràmits burocràtics on els estrangers, entre altres, són els 
més perjudicats. Milers d'immigrants estan tenint encara més dificultats per obtindre o 
renovar els seus documents, els terminis administratius s’han suspés i es prioritzen les vies 
telemàtiques quan la majoria dels tràmits dels estrangers són presencials. A les restriccions 
de l’atenció presencial, tan sols 22 cites diàries, adoptades pel Ministeri de Política 
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Territorial, se suma el decret d’alarma amb el qual es van suspendre els terminis de tots els 
processos administratius. Les mesures aprovades pel Consell de Ministres afecten sobretot 
els que més depenen de les gestions de l’administració i en el cas dels immigrants que hi 
ha, enfrontaven la falta de mitjans per assumir els seus processos, s’agreugen amb 
problemes com els que hui ens porten a aquest ple. L’alentiment de l’administració i la falta 
de mitjans la pateixen des d’estudiants estrangers, no únicament eixos immigrants que 
venen en pasteres i tot això, a immigrants que després d’anys d’irregularitat tenien per fi la 
possibilitat d’adquirir els seus papers, sense documents l’immigrant pot ser expulsat, no pot 
optar a una ocupació normal o llogar un habitatge i els que ja estaven regularitzats i 
necessiten renovar els seus permisos, s’enfronten, entre altres coses, al fet que els seus 
bancs els cancel·len els comptes per falta del document en vigor. Sense una targeta vigent 
tampoc no tenen permés retornar a Espanya si necessiten viatjar. Els problemes dels 
estrangers per adquirir cita prèvia i revisar els seus tràmits estan agreujant-se en els últims 
mesos a tot Espanya, la falta de personal en les oficines d’estrangeria i la necessitat d’un 
sistema més eficient i menys burocràtic han alimentat, per desgràcia, a més un mercat 
il·legal en el qual es vénen torns per a realitzar tràmits per desenes d’euros. És per això que 
des de Compromís donem totalment suport a la moció que hui es presenta. Gràcies.

Sr. Ruiz:
Moltes gràcies. Independentment de la situació excepcional que ha provocat a l'hora de 
tramitar tots els processos administratius que ha provocat la pandèmia i les seues 
conseqüències, efectivament, des del Partit Popular, donarem suport a una proposta com 
aquesta que el que demana és millorar i reforçar els serveis que es donen als ciutadans 
d’Alcoi.

Sr. Llopis:
Moltes gràcies, senyor Alcalde, i bon dia a totes i tots. Bé, per no reiterar el que han dit altres 
companys, en sorprèn perquè al final jo pense que açò hauria d’haver sigut una declaració 
institucional i no haguérem hagut de sentir les declaracions que ha fet el Sr. Abad. Davant 
una moció com aquesta, que avui ens presenta «No + Precarietat», el col·lectiu de «No + 
Precarietat», nosaltres no podem estar més d'acord i manifestem ja la nostra intenció de 
donar-li suport. Nosaltres pensem, a més a més, que tot el que siga ampliar tràmits i que 
milloren els serveis a la nostra ciutat, doncs és beneficiós i, a més, és necessari; per tant, 
haurem d’exigir-ho, però també haurem de ser realistes i saber quins tràmits es poden fer o 
no, per impossibilitat, bé siga de personal o dels sistemes que des de la Policia Nacional 
s’utilitzen. És per això que nosaltres, com bé he dit, donarem suport a tota aquesta moció i sí 
que és així exigirem que tots aquests servicis es puguen posar a la nostra ciutat.

Sr. González:
Gràcies. Bon dia a totes les persones assistents ací i a les que en segueixen en la 
retransmissió. I vull agrair també al personal tècnic que fa possible aquesta retransmissió. 
Primer que tot, vull agrair al col·lectiu «No + Precarietat» que hagen presentat aquestes 
propostes perquè ells estan més en contacte amb els afectats i coneixen també millor quina 
és la problemàtica en què es troba el col·lectiu d’estrangers i agraïm que proposen aquestes 
coses. Encara que sóc jo qui tanca la roda, intentaré no fer-ho massa llarg, perquè ja s’han 
dit moltes coses per part de la resta de grups. En aquests assumptes de tramitació i 
burocràcia moltes vegades passa que a l'hora de dissenyar els procediments o es perd un 
poc de vista la realitat o almenys, en molts casos que es poden donar, que es donen en la 
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realitat, i el que hauria de ser en un principi senzill, per a qui fa la sol·licitud, acaba 
convertint-se en una cursa d’obstacles dificultosa. Perquè sabem a Alcoi, com estem parlant, 
es presten alguns dels serveis relacionats en els tràmits d’estrangeria, però n’hi ha d’altres 
com els que ens remarca la moció, els punts d’acord, o de la presa d’empremtes, la 
tramitació, l’expedició de la targeta d’identificació d’estrangers, no es donen. Tal com han 
raonat ja en la moció molts altres grups, em sembla una bona idea que com més tràmits es 
puguen prestar a Alcoi millor i estem d’acord en el primer punt. La moció sol·licita també que 
es demane a les institucions i competències que s’establisquen els mecanismes necessaris 
per a poder agilitzar aquests tràmits, ja siga amb augment de personal o el que es 
considere. També estem d’acord en aquesta demanda, perquè a més açò no només ajudarà 
el col·lectiu de persones estrangeres, sinó a tota la població. Aquesta moció sembla que hi 
ha crítiques, perquè està centrada també només en la població sencera, però també 
ajudarà, creiem, a tota la població, perquè en general també entenem que les persones 
estrangeres residents al nostre país tenen drets i llibertats, que estan marcats de forma legal 
per les lleis, igual que les dels espanyols, però com a societat entenem que hem de procurar 
que les seues necessitats siguen ateses, no tant com per a benefici seu propi i més no tant 
en contraposició a benefici de les persones d’ací, com està plantejant-se. Que podríem 
discutir molt sobre qui és d’ací i qui no és d’ací, i també sobre les fal·làcies a l'hora de parlar 
d’estrangers o del que aporten i el que reben, però bé. No tant pel seu benefici propi com 
deia, sinó en benefici de la societat de tots i totes nosaltres, perquè al final s’atenen de la 
millor forma possible els col·lectius que tenen risc d'exclusió, els que pateixen marginalitat, 
els que tenen dificultats per a accedir a eines informàtiques, com es parlava; però, en 
general, els col·lectius aquests en general, no els de fora només, als d’ací també, perquè 
totes són persones amb drets. Si aconseguim atendre de la millor forma possible aquests 
col·lectius, aconseguirem millorar la vida d’aquestes persones i millorar també la de tothom. 
Per tant, nosaltres no tenim res més a afegir i donar el suport als punts d’aquesta moció.

Sr. Abad:
Gracias Sr. Alcalde. Solidaridad toda, humanidad total, por lo que dicen, el problema existe 
desde hace tiempo, ¿o es que ahora hay más extranjeros que antes por arte de magia? 
Todos sabemos la causa de este incremento de las solicitudes y además quien mucho 
abarca poco aprieta, la tramitación de tarjetas de extranjería no es una prioridad para los 
alcoyanos, mi voto no va a influir en que salga esta moción adelante o no, pero si se verán 
representados los que piensan como nosotros. Y decirle al Sr. Ferrándiz, que los textos a mi 
no me los mandan desde ningún sitio, si me equivoco me equivoco yo, y no le echo la culpa 
a nadie. Al Sr. Ivorra, los puntos que ha nombrado sobre la anulación de cuentas, etc., no 
son del todo ciertos, hay otros casos que se contradicen con lo que usted está diciendo. Al 
Sr. Llopis, yo no soy el único que digo barbaridades en este salón de plenos, todos tenemos 
nuestro momento de gloria. Y al Sr. González, falacias las suyas. Gracias. 

Sr. Ferrándiz:
Gràcies de nou, Alcalde. Bé, simplement vull reiterar l’agraïment al col·lectiu per la bona 
tasca que han realitzat en aquesta moció i la que fan sempre, com no pot ser d’una altra 
forma. Des de Podem donarem suport a la moció i respecte de les declaracions del Sr. 
Abad: a palabras necias, oídos sordos.

Sr. Marcos Martínez:
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Gracias de nuevo. Reiterar nuestra postura en esta iniciativa, solo hacer un inciso, sobre las 
personas vulnerables, por ejemplo, que estamos hablando aquí, y sobre todo las medidas 
que se han tomado por el tema del Covid y todo lo que se ha hablado aquí, por ejemplo, 
reiterar, en este salón de plenos se ha hablado, por ejemplo, la problemática de los 
autobuses para desplazarse a Alicante, como es el caso, por ejemplo, que si no se dispone 
de la tarjeta de crédito es imposible encontrar un billete, es otra cosa añadida a la 
problemática de toda esta gente vulnerable, ¿no?, y no se porque este tema no se toca en 
ningún lado, no se si será porque los que presentan esta moción, además antes de ser 
cómplices necesarios, por ser una decisión del Botànic que han puesto las normas en 
nuestra comunidad, pero resulta curioso que no se trate este tema, afectando principalmente 
a los más vulnerables. Gracias. 

Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. Vull recordar únicament, també, que no és només que la colònia 
d’estrangers que hi ha a les nostres comarques, és nombrosa, però no tan sols d’immigrants 
no comunitaris, hi ha una població important d’anglesos, i que ara mateix han de realitzar 
uns tràmits, també pel tema del Brèxit. Aleshores quan vosté planteja, especialment el Sr. 
Abad, quan planteja que no, és que són immigrants, que vénen amb pasteres, que estem 
fent l’efecte cridada, que han augmentat, ara, com acaba de dir en aquesta segona 
intervenció, que han augmentat el nombre d’immigrants. I vull recordar-li que també estan 
els immigrants estrangers del Brèxit que han de passar també per les oficines d’estrangeria 
per a renovar els seus papers. Aleshores açò no és una qüestió..., o és que està vosté 
tancant i Espanya ha de ser una única illa i ho tancarem tot amb una frontera i tota la resta 
és roí. Sr. Abad, plantege’s, és necessari millorar els serveis de la nostra ciutat i Compromís 
sempre estarà al costat de millorar els serveis de la nostra ciutat.

Sr. Llopis:
Bé, vull reiterar el nostre suport i dir que nosaltres ja ens hem posat en contacte amb el cos 
de la Policia Nacional i el seu caporal, per tal de traslladar-li aquestes queixes i aquestes 
problemàtiques que hem observat i que en la moció es manifesten i la veritat és que 
m’agradaria dir que ells són molt sensibles a aquest tema, perquè estan observant-ho, estan 
patint-ho també en les seues pròpies carns, i ja ens han manifestat que per una banda estan 
passant als seus superiors tots els problemes que estan tenint. tant amb els sistemes, tant 
amb les cites. I vull dir que fins i tot se'ns ha comunicat que el que són les cites s’han 
ampliat, però de tota manera no en tenen prou, ni donen prou de si; i, per tant, estan veient 
com poden ampliar tant personal com també diferents plataformes que puguen donar 
viabilitat a aquestes cites i que aquests tràmits es puguen realitzar.

Sr. González:
Gràcies. No vaig a contraargumentar massa. Respecte de les fal·làcies, el que parlava, per 
si no ho havien entés, explicar-ho un poc, parle que moltes vegades es parlava que, no ho 
he dit, però es parla moltes vegades que la despesa dels immigrants --i només ara mateix 
he fet una recerca en internet i he vist dades del que aporten els immigrants en impostos--, i 
al final és més del que reben en ajudes, fins i tot en èpoques de plena recessió. Al final, 
simplement això, creiem que..., parlem a vegades ací que no hi ha..., no ha d’haver-hi barris 
de primera o de segona a l'hora de mantindre els carrers o equipaments; aleshores, en 
aquest tema, igual. En això estem tots d’acord. Creiem també que no ha d’haver-hi també 
persones de primera o de segona. Res més, vull reiterar el nostre suport, donar les gràcies 
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al col·lectiu «No + Precarietat» i esperar que aquestes, aquests tipus de mocions el col·lectiu 
de Vox se les repense la pròxima vegada. Gràcies.

El Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots a favor dels regidors dels grups municipals 
SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4), COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), 
PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2) i l'abstenció del regidor del grup municipal VOX (1), aprova la 
moció conjunta presentada pels grups municipals COMPROMÍS ALCOI, PODEM i GUANYAR 
ALCOI

11. 20939/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PEL PATRIMONI VALENCIÀ DEL COMERÇ DE 
LA NEU
La Sra. Guillem llig la declaració institucional següent:
«Entre mitjans del segle XVI i començament del XIX –dates variables segons 
autors– va tindre lloc la “Petita Edat del Gel”, un període climàtic que va portar 
hiverns molt freds a moltes parts del món. En aquest context, al nostre país es va 
crear una extensa xarxa de neveres i ventisqueres en llocs on hui quasi no es reben 
precipitacions en forma de neu, les quals servien tant per a fer la collita del fred en 
forma de neu i de gel tant com per a la seua conservació.

Actualment podem classificar el patrimoni immoble valencià relacionat amb el 
comerç del fred en ‘neveres, caves, pous de neu, forns de neu o cases de neu i 
ventisqueres, ventisclers, geleres o clots’. Respecte a les neveres, aquestes són 
construccions destinades a la conservació de neu que consten d’un pou excavat i 
estan proveïdes d’una coberta generalment d’obra. Mentre que les ventisqueres són 
construccions més rudimentàries caracteritzades per l’absència de pou, són 
d’escassa profunditat i estan formades per elevació de murs més que per excavació. 
Així mateix, no tenen coberta d’obra, sinó que la neu es protegia mitjançant cobertes 
de branques, matèria vegetal, etc.

La distribució de neveres i ventisqueres té molta relació amb una característica 
territorial de la Mediterrània: l’íntima articulació entre dos àmbits físics molt 
contrastats com són el litoral i les muntanyes. El litoral ha sigut el gran consumidor 
de neu i on aquesta ha proporcionat bons negocis, mentre que les muntanyes, per la 
seua part, han sigut les proveïdores de fred. Entre les mostres que tenim actualment 
destaquen alguns dipòsits de la Serra de la Mariola com la Cava Gran d’Agres o la 
cava de Don Miguel de Bocairent o el conjunt de la Bellida (Sacanyet), les quals ben 
bé podrien fer el paper d’icones de la densa xarxa de construccions del fred.

Així mateix, també podem citar el Fornet de la Neu (Agullent), la Nevera de la Font 
dels Regatxos (Ares del Maestre), la Nevera (Barx), el Pou de l’Ermita (Biar), la 
Nevera de Sant Blai (Bocairent), la Nevera de Castro (Fondeguilla), la Nevera 
(Forcall), la Nevera (Morella), el Pocico de la Nieve (Sax),  la Nevera de l’Oret (Aín), 
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la Nevera dels Quatre Camins (Vilamalur), el Pou del Surdo (Xixona) o la Nevera de 
Baix (La Vall d’Alcalà).

Gràcies a aquestes construccions, entre moltes altres, el desenvolupament del 
comerç del fred va créixer progressivament al nostre país fins a assolir unes 
dimensions que hui en dia ens sorprenen. En aquell moment, satisfer la demanda de 
fred no era una operació senzilla. Exigia recollir el fred en àrees específiques, una 
certa elaboració abans d’emmagatzemar-lo en edificis exclusius per a la seua 
conservació, complexes xarxes de transport d’un producte molt perible, control i 
fiscalització per cobrar impostos i, en darrer lloc, la distribució i venda a nevateries i 
altres establiments.

Curiosament, el primer impost de què tenim notícia al País Valencià és l’anomenat 
Nou Dret del General, acordat a les Corts de 1604, el qual requeria sobre la neu, els 
naips i els barrets, amb la finalitat de recaptar recursos per a la defensa marítima del 
Regne. Aquest impost, conegut popularment com a “gabellot de la neu” d’una lliura 
per càrrega de neu, començarà a cobrar-se pel febrer de 1606, en aplicar-se la Reial 
Carta del 6 de desembre de 1605. Al segle XVIII, després de la victòria borbònica, 
l’antic impost sobre la neu serà substituït pel Dret del Rei o de la Reial Generalitat, 
conegut com a Renda de la Neu i consistirà en el pagament d’un reial per arrova de 
neu introduïda en les viles per al seu consum.

Pel que fa a la logística, el fred viatjava a lloms de mules ,cavalls i persones, en 
carros, en naus i barques, com les que portaven neu des de Vinaròs a Alacant o des 
d’aquest port a Orà. Més tard, durant el darrer terç del segle XIX ho farà en 
ferrocarril. No obstant això, els avanços tècnics que permeteren la fabricació de gel 
artificial van deixar obsolets els dipòsits de neu i un recurs renovable que la 
muntanya oferia als seus habitants.

Així, a partir de la segona meitat del Segle XIX les neveres i les ventisqueres 
comencen a caure en desús. A partir de 1880 ja no s’omplien, almenys de manera 
sistemàtica les congostes del conjunt de la Bellida a Sacanyet (Alt Palància) que 
havien sigut la tradicional despensa de neu de la ciutat de València. Durant la 
primera dècada del segle XX, la província de València comptava amb 12 fàbriques 
de gel i la de Castelló amb 4. Una data simbòlica en el procés de desaparició del 
comerç del fred natural és la coneguda Nevada Grossa de 1926, la darrera que es 
va emmagatzemar de manera generalitzada a les comarques meridionals 
valencianes. Però a poc, a poc, les neveres quedaren obsoletes i va començar un 
dilatat període d’oblit i degradació. 

Al nostre terme municipal tenim caves a la font Roja i al Salt, aquesta ultima en unes 
condicions de conservació i una mida que la fan única al País Valencià. En total, el 
2004 es coneixien 320 dipòsits de neu dels quals aproximadament el 20% havien 
desaparegut per complet. Quant a inventaris, els treballs de referència són els de 
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Cruz i Segura (1987, 1991 i 1996) completats posteriorment amb els de Vicedo i 
Ramírez (2004) per a les comarques alacantines i diversos treballs de Pascual Boira 
sobre dipòsits de les comarques septentrionals i altres en col·laboració amb Ximo 
Tormo i Bataller sobre la Vall d’Albaida i la Serra de Mariola.

La Llei 5/2007 de 9 de febrer de la Generalitat Valenciana de modificació de la Llei 
4/1998 de Patrimoni Cultural Valencià va introduir la Disposició Addicional Cinquena 
que atorga el reconeixement de Béns Immobles de Rellevància Local als pous o 
cases de neu o neveres. No obstant això, moltes neveres i ventisqueres figuren 
encara al catàleg d’altres inventaris sectorials no inclosos en l’IPGCV. Per això cal 
completar, en col·laboració amb les entitats locals i amb la ciutadania, els treballs 
d’identificació d’este patrimoni i que aquest figure correctament dins l’Inventari  
General del Patrimoni Cultural Valencià.

Aquesta catalogació, així com, sobretot, la recuperació, rehabilitació i protecció 
d’este patrimoni hauria d’anar acompanyada d’una convocatòria de subvencions per 
tal que les entitats locals pogueren comptar amb recursos suficients per tal de dur a 
terme aquestes tasques. Açò, a més, a més, comportaria un impuls econòmic al 
sector turístic de les comarques interiors valencianes , el qual pateix una precarietat 
generalitzada a la qual ara cal sumar la paralització econòmica provocada per la 
COVID-19.

Per finalitzar, la posada en valor del patrimoni històric valencià relacionat amb el fred 
ha d’anar lligada amb l’educació patrimonial i la digitalització. D’una banda, amb la 
inclusió d’aspectes didàctics relacionats amb el patrimoni del fred per a ser 
desenvolupats en companyia dels centres, així com amb l’organització de visites 
escolars a estos espais. I d’altra, amb l’elaboració d’arxius digitals que faciliten el 
coneixement i reconeixement del valor d’estes construccions, tant a la comunitat 
educativa, com a la població en general.

És per tot això que el ple de l’Ajuntament d’Alcoi MANIFESTA:

L’Ajuntament d’Alcoi insta al Consell de la Generalitat Valenciana a: 

Primer: Completar el treball d’identificació del patrimoni del fred valencià al nostre 
municipi, amb la col·laboració de les entitats locals i la societat civil i fer campanyes 
de difusió i divulgació d’aquest.

Segon: Actualitzar l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià incorporant-hi 
tot el patrimoni del fred que actualment es troba dins el catàleg d’altres inventaris 
sectorials no inclosos en l’IPGCV però que, amb la Llei 9/2017, de 7 d’abril de la 
Generalitat, de modificació de la llei del Patrimoni Cultural Valencià, ha passat a ser 
Bé de rellevància local. En especial, cal actualitzar-ho incloent les caves a la Font 
Roja i al Salt.
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Tercer: Crear una línia de subvencions pressupostària per a la protecció i 
rehabilitació del patrimoni relacionat amb el fred, com ara neveres, ventisqueres, 
pous, forns, cases de neu, geleres o clots, amb les modalitats d’inventariar i/o 
rehabilitar, així com per a projectes d’educació patrimonial.

Quart: Implementar mesures en l’àmbit educatiu amb la introducció d’aspectes 
didàctics en les activitats escolars relacionats amb el patrimoni valencià del comerç 
de la neu, així com promovent l’educació patrimonial a través de visites escolars i de 
la seua digitalització.»

Sr. Alcalde:
S’aprova per unanimitat.

12. 20945/2020 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
MOCIÓN PARA QUE SE ADOPTEN LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE INSCRIPCION 
EN EL PADRON MUNICIPAL COMO GARANTÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA FRENTE A LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS.
El Grupo Municipal Vox presenta la siguiente moción.

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Esta moción se argumenta en la necesidad de abordar la persistente vulneración del 

derecho a la propiedad privada, instrumentalizada  con la continua ocupación ilegal de 
viviendas, bien por individuos, bien por grupos organizados que, perpetran estas 
ocupaciones ilegales de forma premeditada y con un fin lucrativo, llegando a extorsionar a 
los pacíficos propietarios para poder recuperar su vivienda.

No solo se trata de proteger el derecho fundamental al domicilio, a la inviolabilidad 
del mismo, a la intimidad de las personas y que ante actos de ocupación ilegal que procuran 
la posesión de manera ilegítima en contra de la voluntad del propietario o poseedor con 
título o derecho. No se trata solo de la ocupación ilegal de una vivienda que comporta 
perturbar el derecho a la propiedad, sino que, además, esa ocupación provoca una 
inseguridad de los vecinos de las comunidades de propietarios en las que se ha instalado 
los ocupantes ilegales, por lo que, se ha de procurar la protección de un bien jurídico no 
tenido en cuenta, como es la convivencia vecinal pacífica y respetuosa en aras de la 
seguridad de las personas y de las cosas.

En estos últimos años se ha producido un notable incremento de los delitos de 
usurpación de inmuebles. Las condenas por este tipo de ataques a la propiedad privada se 
han multiplicado por siete (7): de ser 488 los condenados en 2008, a ser 3.278 en 2015, de 
6.132 en 2016, 6.757 en 2017 y 6.208 en 2018 (datos oficiales del INE, 
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=25997#tabs-grafico). Al mismo tiempo, se 
observa una cifra total de usurpaciones significativamente al alza: 22.641 en el año 2015, un 
92% superior respecto 2014.
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Cada vez son más los casos de irritación y protesta entre los vecinos propietarios 
legítimos de un determinado complejo residencial y las personas que ocupan algún domicilio 
del mismo. En muchas ocasiones, los vecinos se ven incluso obligados a contratar la 
vigilancia privada contra la ocupación, debido a que los autores de los delitos pertenecen a 
organizaciones criminales organizadas, por lo que aumenta la inseguridad y el riesgo de los 
legítimos propietarios de las viviendas cercanas a la vivienda ocupada o usurpada.

La actual regulación penal del delito de ocupación de inmuebles no da respuesta 
suficiente a la inquietud  creciente de la mayoría de los españoles ante situaciones que, 
especialmente en determinadas zonas de nuestra Nación, hacen visible la aparente 
impunidad con la que actúan algunos individuos y grupos organizados, quienes toman 
ilegítimamente para si viviendas u otros inmuebles ajenos ante la incapacidad de nuestras 
fuerzas y cuerpos de seguridad de actuar por causa de falta de cobertura legal, por ello un 
Estado de Derecho no puede permitir que individuos o grupos organizados, actuando fuera 
de la ley con el pretexto de una pretendida necesidad de vivienda, se apoderen de 
inmuebles que no les pertenecen y sobre los cuales no tiene título válido para disfrutarlos.

En este orden de cosas, todos los supuestos comprendidos referidos a la ocupación 
ilegítima por no ser tolerada, por quien, si ostenta un título o un derecho de la cosa, resulta 
fundamental abordar una reforma penal, civil y administrativa, que provea a esta situación y 
que lo haga, por tres vías:

1. Sancionar con más dureza estas conductas y clarificar los conceptos

2. Proveer a las fuerza y cuerpos de seguridad de mejores medios legales, y

3. Aumentar la protección legal de los legítimos titulares de derechos inmobiliarios 
víctimas de estas conductas delictivas.

Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del 
municipio en el que resida habitualmente [art. 54 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de 
julio  (BOE de 14 de agosto), por el que se aprueba el Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales (en adelante, RP)]. Y el Ayuntamiento 
tiene la obligación de inscribir a todas las personas que viven en el Municipio. La 
Resolución de 16 de marzo de 2015 (BOE del 24), de la Subsecretaría de Presidencia, 
por la que se publica la Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del 
Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Coordinación de 
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre 
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal, 
establece los siguientes requisitos:

Datos de inscripción en el Padrón Municipal y documentación acreditativa:

El artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, en su apartado 2, establece los datos obligatorios que deberá contener la 
inscripción padronal.

A estos efectos el Ayuntamiento podrá comprobar la veracidad de los datos 
consignados por los vecinos en la hoja padronal, exigiendo la presentación del 
documento acreditativo de la identidad, el libro de familia, el título que legitime la 
ocupación de la vivienda u otros documentos análogos, en virtud del artículo 59.2 del 
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Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, y de 
acuerdo con las especificaciones de los apartados siguientes.[…]»

Debe recordarse, también, que las «Hojas padronales» a las que se refiere la citada 
Resolución son aquellas a las que se refieren los arts. 58 y 59 RP para que le notifiquen 
los datos de inscripción. Pues bien, el apartado 2º del art. 59 establece que:

«El Ayuntamiento podrá comprobar la veracidad de los datos consignados por 
los vecinos, exigiendo al efecto la presentación del documento nacional de 
identidad o tarjeta de residencia, el libro de familia, el título que legitime la 
ocupación de la vivienda u otros documentos análogos.»

Por ello, si, por las circunstancias del caso concreto, la Administración Municipal 
sospechase de poder estar ante una solicitud fraudulenta, ésta debe actuar en 
consecuencia, exigiendo el título que legitime la ocupación de la vivienda. Piénsese en la 
posibilidad de una solicitud de alta en una dirección concreta de un Municipio, que 
permita a la Administración la sospecha, dadas las características de esa vivienda 
determinada, de albergar a un número de personas que la convierta en inhabitable por 
simples razones de salubridad, en una dirección que pueda acreditarse por informes de 
la Policía Local, no se corresponde con la realidad como es el caso de las solicitudes de 
alta para conseguir la matriculación en determinados centros escolares públicos, la no 
habitualidad de la residencia, etc.

A la vista de la normativa vigente, nuestra opinión es favorable a la facultad municipal 
para denegar el empadronamiento en el inmueble ocupado ilegalmente. Opinión 
contraria de aquélla, según la cual, la inscripción padronal es una operación automática 
que, para su operatividad, basta con la presentación cumplimentada de la 
correspondiente hoja.

En efecto, no faltan opiniones que sostienen que la comprobación del título que 
legitime la vivienda en la que se solicita el empadronamiento no puede detener o retrasar 
la inscripción; sino que, en todo caso, será una función posterior. Para ello, se alude al 
art. 72 RP, que establece la baja de oficio de quienes figuren empadronados 
incumpliendo los requisitos establecidos en el art. 54, una vez comprobado ello y 
otorgado un plazo de audiencia al interesado; lo que da a entender que la comprobación 
ha de operar sobre inscripción ya efectuada.

Nosotros, defendemos que la inscripción en el Padrón, en determinados casos, 
no debe ser automática; sino brevemente diferida a la oportuna comprobación del 
dato referente al título legítimo de la ocupación de la vivienda. Y, ello, por pura 
lógica; en evitación de un supuesto reconocimiento de una situación abiertamente 
ilegal: la ocupación.

Por ello, en nuestra opinión, con respeto a cualquier otra discrepante, siempre que 
se advierta de alguna actuación fraudulenta —tras la comprobación de la misma en el 
expediente tramitado con audiencia de la persona interesada— se deberán utilizar 
cuantos medios estimase oportunos emplear para garantizar el cumplimiento de la 
legalidad vigente, así como adoptar las medidas que estime pertinentes en 
relación con el funcionamiento de sus propios Servicios Sociales, en aplicación, 
especialmente, de las previsiones del art. 54.3 RP  y, también, en el art. 59 RP  ya 
citados.
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Como es sabido, cada vez es mayor la existencia de personas que carecen de 
domicilio, especialmente en casos de marginalidad social y, también por la creciente 
presencia de inmigrantes ilegales, por lo que parece prudente la redacción del art. 54.3 
RP vigente, de demorar la inscripción de estas personas hasta «después de haber 
puesto el hecho en conocimiento de los servicios sociales competentes en el ámbito 
geográfico donde esa persona resida». Así se podrán prestar las atenciones más 
acuciantes sentidas por estas personas y lograr, si ese es su deseo, su más rápida 
inserción en la sociedad española en las condiciones de dignidad que, por el mero hecho 
de su condición de seres humanos, tienen derecho a recibir.

Por todo lo anterior, el grupo político municipal VOX Alcoy mediante el presente escrito 
presenta los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. - Que en virtud del art. 58 y 59.2 del Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial de las Entidades Locales, las inscripciones en el padrón municipal de Alcoy de todas 
las personas que vivan en el municipio no opere de forma automática, sino brevemente diferida a 
la oportuna comprobación del dato referente al título legítimo de la ocupación de la vivienda, 
debiendo utilizar cuantos medios se estimase oportunos emplear para garantizar el 
cumplimiento de la legalidad vigente, así como adoptar las medidas que estime pertinentes 
en relación con el funcionamiento de nuestros propios Servicios Sociales, resolviendo una 
vez comprobado ello y otorgado un plazo de audiencia al interesado.

Segundo. - Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover las 
reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la 
convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, en los 
siguientes términos:

a) Instar a los grupos parlamentarios en las Cortes Generales a la aprobación de la 
modificación de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código penal en sus artículos 
245, 269.5 a fin de agravar las penas a los delitos de usurpación de inmuebles, conforme las 
distintas proposiciones de Ley orgánica presentadas a la Mesa del Congreso de los Diputados 
por los distintos grupos parlamentarios.

b)  Instar a los grupos parlamentarios en las Cortes Generales a la aprobación de la 
modificación del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la ley de 
enjuiciamiento criminal, a fin de introducir los delitos de usurpación de inmuebles dentro de los 
recogidos en el art. 795 y para modificar el art. 553 en relación con los mismos delitos, conforme 
las distintas proposiciones de Ley  presentadas a la Mesa del Congreso de los Diputados por los 
distintos grupos parlamentarios.

c)  Instar a los grupos parlamentarios en las Cortes Generales a la aprobación de la 
modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, en sus art. 2 y art. 7 sobre propiedad horizontal 
confiriendo medios de defensa jurídica a la comunidad de propietarios frente a ocupaciones 
ilegales, conforme las distintas proposiciones de Ley presentadas a la Mesa del Congreso de los 
Diputados por los distintos grupos parlamentarios.

d) Instar a los grupos parlamentarios en las Cortes Generales a la aprobación de la 
modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases Reguladoras del régimen Local, al objeto 
de que la ocupación ilegal  del inmueble no pueda dar lugar a la inscripción de los ocupantes en 
el padrón municipal, siendo considerada nula, dándose por los ayuntamientos de baja de oficio a 
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instancia del propietario o poseedor legítimo, conforme las distintas proposiciones de Ley  
presentadas a la Mesa del Congreso de los Diputados por los distintos grupos parlamentarios

Tercero. - Dar cuenta al Pleno de la Corporación Municipal que se adopten en 
cumplimiento de los acuerdos antes referidos, incluidas aquellas que se impulsen por parte del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma, del Gobierno de España y de las Cortes Generales.

Cuarto. -  Que se realice por parte de este Ayuntamiento, una campaña de respeto a la 
propiedad privada y se fomente la participación ciudadana para denunciar los casos de 
ocupación ilegal.

Quinto. - Que se realice por parte de este Ayuntamiento, una campaña informativa 
dirigida a la población que pueda derivar en el conocimiento por parte de esta, en las diferencias 
entre “usurpación” y “ allanamiento de morada”, pudiendo actuarse en este último caso por parte 
de la policía sin necesidad de orden judicial y derivando esta actuación en la expulsión inmediata 
de los delincuentes.”

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

Se ausenta de la sesión la Sra. Interventora.

Sra. Obiol:
Bon dia, espere que estigueu tots molt bé. Ja som ací, un curs més i comencem amb una 
mostra més de com actua l’extrema dreta. Bé, ja ho acabem de veure, és que amb aquesta 
moció, per actuar sobre una suposada o un suposat problema d’ocupació, apunten de nou a 
un punt erroni, però no tant al nostre entendre per ignorància, sinó per interés, perquè 
mentrestant estem ací donant voltes a aquesta moció, una moció que és una mostra més de 
la campanya que l’extrema dreta que representa Vox, i animada per programes de televisió 
que ja fa dècades que vam renunciar a l’ètica periodista, periodística, perdó, és una manera 
d’enfortir el seu discurs d’odi. Doncs mentre nosaltres estem ací i amb açò no estem 
dedicats realment al que ens farà forts com a societat, que és acabar amb un sistema que 
genera diàriament tones de patiment, i enfortir els drets socials de les persones. I deia que 
apunten cap al lloc equivocat, perquè construeixen un problema fictici engrandint els 
símptomes i amagant les causes del problema: la nostra societat el que té és un problema 
d’accés a l’habitatge. Quin és el problema real de l’ocupació il·legal, que diu vosté, Sr. 
Abad? En la justificació o en l'exposició de motius en dóna algunes dades, però ha de saber 
que les dades parlen més de qui mira la realitat que de la realitat mateixa. Que presente 
aquestes dades i que no atenga que el seu període de referència és el de la Gran Recessió, 
el que fins ara diem la Gran Recessió, ja veurem el que ens ve ara, doncs per al nostre 
entendre no és gratuït. Milers de persones patiren les conseqüències de la fallida d’una 
bombolla immobiliària i els governs d’aleshores decidiren ajudar els poderosos, els bancs, 
les grans empreses, i deixar caure les persones. I tampoc no és gratuït que no tinguem 
dades suficients, que tinguem aquestes dades, però que no tinguem dades suficients. Per 
exemple: de qui demana habitatge públic, no n’hi ha; de dades actualitzades sobre 
desnonaments, i sobre habitatges buits i de qui té aquests habitatges. Així i tot sabem que 
l’estat espanyol té un percentatge ridícul d’habitatge públic en comparació amb altres països 
europeus i que diàriament hi ha més d’un centenar, encara, ara, de desnonaments o que un 
percentatge altíssim de cases estan buides i que pertanyen a bancs i grans empreses que 
prefereixen tindre-les desocupades per a fer major el seu rendiment econòmic i, 
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mentrestant, també, tenim preus de lloguer i de venda que són inabastables amb els salaris 
de la població. I mentrestant, tenim que els nostres..., tenim una taxa d’emancipació de les 
més tardanes de la Unió Europea, els nostres joves no poden pagar-se una casa, no poden 
anar-se’n de casa els pares. No recordava que el temps passava tan de pressa, per això no 
ho veiem a la vostra moció, només hi ha una lectura molt esbiaixada de la realitat i mesures 
coercitives com a solució, quan mai no són la solució, i perquè us beneficia atemorir les 
persones perquè això fa guanyar diners a empreses de seguretat privada com..., per cert, i 
ho hem vist a Alcoi, i augmentar el control social. Acabe dient, i acabe ja, que el que vosté 
amplifica amb aquesta moció és una campanya orquestrada pels poders polítics, econòmics 
i mediàtics davant d’una possibilitat, creuem els dits, que el nostre govern actual, d’una 
vegada per totes, legisle per a enfortir i consolidar el dret d’accés a l’habitatge, un dret 
d’accés a l’habitatge pel qual l'ONU ens ha condemnat, com a estat, diverses vegades, per 
no complir-ho. Per tant, el problema real és l’accés a l’habitatge, un accés a l’habitatge que 
pateix la gent més vulnerable, no neguem que hi haja ocupació, però que aquesta ocupació 
és minoritària i, a més a més, la pateixen també les persones més vulnerables. Gràcies.

Sra. Rosa García:
Gracias Sr. Alcalde. Buenos días a todos. Sr. Abad, mire, esta Moción nos plantea serias 
dudas en cuanto al primero de los puntos que habla de condicionar la inscripción en el 
padrón municipal a la previa comprobación del título legítimo de ocupación de la vivienda. 
Mire, nosotros somos conscientes de que en el fenómeno de la okupación ilegal se cometen 
fraudes en cuanto al empadronamiento, eso está más que claro, pero también consideramos 
que lo que se pretende en este punto, además de ser de dudosa legalidad por contravenir el 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales que establece 
la obligación de solicitar el empadronamiento de quien reside en una población, no pudiendo  
el Ayuntamiento  privarles del empadronamiento, puede llevar a situaciones injustas donde 
paguen justos por pecadores. Y decimos esto porque el certificado de empadronamiento 
determina el lugar de residencia de una persona o una familia, y ese es el requisito 
indispensable de acceso a derechos cómo la escolarización, la asistencia sanitaria o los 
servicios sociales, que en ningún caso pueden verse afectados por una valoración previa 
sobre la validez legal del titulo de ocupación de la vivienda presentado por el solicitante. Por 
ello no vamos a poder dar soporte a esta moción pese a que se da la circunstancia de que 
es coincidente o al menos muy similar en cuanto al resto de puntos con la moción que 
nuestra formación política presenta también en este pleno, sobre medidas de garantías para 
la seguridad y la convivencia frente a la okupación ilegal de viviendas, salvo, claro está, que 
el referido punto de acuerdo, no sea retirado de la misma, por eso yo le propongo, para 
poder aprobar esta moción, que retiren ese primer punto. Gracias. 

Sra. Guillem:
Moltes gràcies de nou, Sr. Alcalde. Bé, nosaltres no farem una intervenció, perquè com bé 
ha dit la Sra. García, se n’ha presentat una de molt semblant i aquesta en concret, entre 
altres coses, està estigmatitzant els immigrants; per tant, no hi intervindrem. 

Sra. Payá:
Gracias Sr. Alcalde y buenos días a todos. A ver, la ocupación ilegal de viviendas supone un 
gran inconveniente para los propietarios por el desconocimiento legal y la situación de 
desamparo en que se encuentran, por un lado, desde la administración más cercana, que es 
el Ayuntamiento, y por el otro lado, fruto de una débil solución jurídica que por parte de la 
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legislación española, a pesar de que el delito de ocupación ilegal de viviendas atenta de 
forma flagrante contra el derecho de la propiedad reconocida en nuestra Constitución. En 
España los procesos resultado de estos delitos no son ni rápidos ni seguros y esto no ocurre 
en ningún otro país de Europa, a excepción de Portugal, si bien es verdad que en algunos 
países obligan a la rehabilitación de edificios, a mantenerlos legalmente ocupados, con 
multas, expropiación temporal, incluso alquiler forzoso frente a los incumplimientos de estos 
requisitos, sobre todo cuando los propietarios son personas jurídicas, en Alemania, 
Dinamarca y Suecia basta con acudir a la policía y demostrar que ese es el legítimo 
propietario para que la casa sea desalojada en 24 horas, por ejemplo, en Holanda, será 
suficiente que el propietario de un inmueble denuncie ante la policía una ocupación, esta 
puede personarse con una autorización judicial y desalojarlo, el Reino Unido, en Inglaterra y 
Gales, que castigan con multas hasta 6 meses de cárcel, los propietarios pueden denunciar 
a la policía una ocupación ilegal que verificará la denuncia y podrá restar a los ocupas, en 
Italia el propietario también podrá denunciar ante la policía una ocupación, el juzgado 
mediante un juicio rápido, dará orden a la policía para que proceda al desalojo de los 
ocupas, quienes además tendrán que pagar los daños ocasionados en las viviendas. Para 
solucionar el problema en España, pues es necesaria una voluntad política y una 
perspectiva jurídico-legislativa para abordar el problema, impulsar una reforma de la ley de 
arrendamientos urbanos y de la ley de enjuiciamiento civil. Por todo ello, nosotros vamos a 
aprobar esta moción, pensamos que solucionar el problema pasa por consensuar los puntos 
que nos unen. Los puntos que se proponen en esta moción, al fin y al cabo, se insta al 
Congreso a llevarlos allí y Vox insta que se lleve en el Congreso y allí se puede llevar, se 
puede llegar a un consenso, pero desde luego el primer paso para esta consenso hubiese 
sido presentar una sola moción en este ayuntamiento, como ha ocurrido también en otros 
ayuntamientos, e insisto, voluntad política, sin vetos, porque sabemos que los más 
perjudicados no son los fondos, los fondos buitre, ni los poderes económicos, ni los poderes 
políticos, no, los más perjudicados con este problema son los ciudadanos que tienen que 
convivir con la delincuencia que traen estas ocupaciones y con la degradación de su barrio. 
Gracias.

Sr. Alcalde:
El Partit Socialista farà ús de la paraula en la segona intervenció; per tant, Sr. Abad, té la 
paraula.

Sr. Abad:
Vale, gracias Sr. Alcalde. Resulta evidente que las ocupaciones ilegales han aumentado 
paulatinamente durante los últimos años en el municipio de Alcoy, afectando tanto al casco 
urbano como a las urbanizaciones del termino municipal. Como consecuencia de la crisis 
económica que afectó a España durante la década comprendida entre los años 2007 y 
2016, los diferentes impagos por parte de compradores de viviendas con hipotecas, 
derivaron en desahucios y adjudicaciones bancarias de los bienes que servían como 
garantía al préstamo, es decir, las propias viviendas hipotecarias, y mi familia sufrió el caso. 
Así mismo, como consecuencia del deterioro y abandono del centro histórico durante los 
últimos años, es el momento actual, en el momento actual, existe en el municipio, una gran 
cantidad de viviendas vacías. La existencia de personas que ocupan ilegalmente viviendas 
parece deberse, salvo excepcionalid, a la proliferación de mafias organizadas y a la 
impunidad de facto que permite la actual legislación, así como también a la presencia de 
población foránea que alega que sus recursos económicos son, al menos en teoría, muy 
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limitados. En este sentido, el delito comúnmente conocido “ocupación ilegal” y que se 
contiene en el Código Penal, como “usurpación” se define del siguiente modo en el art. 
245.2: “El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que 
no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, sera 
castigado con la pena de multa de tres a seis meses”. La ausencia de reproche penal mas 
elevado así como la dilatación en el tiempo de los procesos judiciales, sumando a todo ello 
los costes que se derivan para los legítimos propietarios que pretenden recuperar sus 
bienes, permite que las ocupaciones ilegales se lleven a cabo casi con total impunidad. A la 
vista de la normativa vigente, nuestra opinión es favorable a la facultad municipal para 
denegar el empadronamiento en el inmueble ocupado ilegalmente. Opinión contraria de 
aquélla, según la cual, la inscripción padronal es una operación automática que, para su 
operatividad, basta con la presentación cumplimentada de la correspondiente hoja. 
Defendemos que la inscripción en el Padrón, en determinados casos, no debe ser 
automática; sino brevemente diferida a la oportuna comprobación del dato referente al título 
legítimo de la ocupación de la vivienda, y, ello, por pura lógica; en evitación de un supuesto 
reconocimiento de una situación abiertamente ilegal: la ocupación. Tras la comprobación 
de la misma en el expediente tramitado con audiencia de la persona interesada se deberán 
utilizar cuantos medios estimase oportunos emplear para garantizar el cumplimiento de la 
legalidad vigente, así como adoptar las medidas que estime pertinentes en relación con el 
funcionamiento de sus propios Servicios Sociales. Por añadidura, resultan frecuentes las 
quejas de los vecinos del municipio que tienen que convivir diariamente con situaciones de 
ocupación ilegal en viviendas ilegales a las suyas, soportando situación de insalubridad, 
ruidos excesivos, amenazas a su integridad, hurtos, venta de drogas, inmigración ilegal, y un 
continuo miedo que provoca, en algunas ocasiones, que estas personas acaben 
abandonando sus viviendas a otros barrios de la ciudad. Por ello, Alcoy corre el riesgo de 
aumentar su población con la presencia de personas que alteran la normal convivencia de 
los vecinos, a parte de cometer el anteriormente mencionado delito de usurpación. Pudimos 
escuchar de primera mano sus quejas. Son precisamente los legítimos propietarios de 
inmuebles y viviendas en la ciudad los que hacen frente a los gastos de funcionamiento de 
este ayuntamiento, con sus impuestos y contribuciones, los que sufragan los servicios 
públicos y el funcionamiento de la ciudad, su alumbrado, la depuración y abastecimiento de 
agua, la recogida de basuras, nuestros sueldos, son vecinos de Alcoy que contribuyen al 
bien común y al sostenimiento de la ciudad y de sus instituciones. En justa reciprocidad el 
Consistorio del Ayuntamiento Municipal debería apoyarles y defender sus derechos 
conculcados ofreciéndoles o contribuyendo a ofrecerles seguridad jurídica. Medidas como 
esta, ahuyentan a los ocupas y ayudan a proteger ciudades y en consecuencia a su 
población. Las ocupaciones ilegales son un problema en nuestra ciudad, que afecta a 
muchos vecinos, esto requiere que todos los políticos que estamos aquí busquemos la 
forma de resolverlo;  no se si ustedes en sus edificios tienen “okupas” o han entrado a robar 
en su casa; estamos cansados de ellos y de su buenismo por no hacer nada, al menos eso 
es lo que se aprecia, son los culpables de todo lo que esta sucediendo. Gracias.

Sra. Obiol:
Gràcies. En aquesta intervenció a mi m’agradaria incidir en una qüestió que crec que és el 
més important, sobretot després d’escoltar aquestes intervencions i especialment l’anterior, 
de part del regidor de Vox. Si no compte malament, són 18 regidors que ens hem presentat 
a eleccions des de partits, des d’opcions d’esquerra, és una majoria aclaparadora, que 
permetria fer canvis reals i canviar les condicions de vida de la població i, sobretot, permetria 
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acabar amb aquest discurs d’odi que veiem de manera molt crua en Vox. Però també veiem 
en altres opcions de dretes..., perquè cada mes, en cada plenari, tindrem aquesta paròdia, 
tindrem aquest sainet i podem fer el que nosaltres considerem, podem no intervindre o 
podem --ja sabeu que jo vull intervindre sempre--, en totes les mocions, podrem intentar 
argumentar, però si realment no fem un treball quotidià de trencar els perjudicis entre la 
població, de millorar les seues condicions de vida, de parlar amb els joves, amb la gent gran, 
de fer una pinya real per a trencar aquesta batalla cultural que sembla que estan guanyant 
ells, perquè representen els més poderosos, no hi tindrem res a fer. Per tant, si volem, 
veritat, ajudar que la nostra realitat siga un lloc per a viure, nosaltres tenim la mà estesa. 

Sr. Santiago:
Gràcies, Alcalde, i bon dia a tot el món. Bé, des de Podem no duplicarem..., no duplicarem 
debats. Ja li avance, Sr. Abad, que votarem que no, entre altres motius, perquè com bé 
saben vostés i s’esforcen cada dia i cada vegada més, no són un vehicle democràtic en les 
institucions. Realitzarem el nostre posicionament respecte d’aquest tema aprofitant la moció 
que presenta Ciudadanos i que tracta el mateix tema. I sí que m’agradaria aprofitar aquest 
minut per a recordar que tal dia com hui va nàixer el periodista i poeta Vicent Andrés 
Estellés, perquè arribarà el dia que no podrem més i llavors ho podrem tot. Gràcies.

Sra. Rosa García:
Sí, Sr. Alcalde, yo intuyo cual va a ser la respuesta del Sr. Abad a la petición que le ha 
hecho nuestro grupo, pero no puedo, nuestro grupo no va a poder votar en base a una 
intuición, entonces estoy esperando que me respondas si retiras el punto o no lo retiras. 
Gracias.

Sra. Baca:
Hola, bon dia a totes i a tots. Bueno, después de leer esta moción me queda claro, Sr. Abad, 
que su partido asume la máxima de solventar los problemas haciendo uso de la fuerza y 
como no, alentando a la violencia y de paso también sacan a pasear su discurso xenófobo 
metiendo temas de inmigración. Pues como comentan en la exposición de motivos, decirle 
que aquí en la ciudad, para empadronarse, tiene que acudir de manera presencial con el 
DNI, pasaporte o NIE, se pide un contrato de alquiler, escritura o recibo de basura o IBI, si 
aparece empadronado en esta vivienda se le pide autorización al titular para poder 
empadronarse y si se detecta alguna irregularidad o fraude, será trasladado a la policía para 
que verifique esta situación, por lo tanto, lo que usted está comentando ya no tiene sentido 
por que se está haciendo. Respecto al resto de puntos que propone, me parece también que 
es un debate equivocado y más bien populista y electoralista como muchas de las acciones 
que hace su partido, en definitiva pienso que no es necesario modificar la ley, pero si dotar 
de mayores recursos al sistema judicial, aumentar el parque de viviendas y la acción 
comunitaria, y por último también decir que el quinto punto ya se realiza también, entonces 
nuestro punto, nuestro voto será en contra.

Sr. Abad:
Gracias Sr. Alcalde. Primero que nada voy a responder a la Sra. García, el reglamento, el 
artículo 59 del reglamento del Padrón Municipal ya contempla el punto primero que es el que 
presentamos, es totalmente legal, si lo quieren mirar, los suyos dicen que es ilegal, que está 
al margen de la ley, pero mis, mis, los míos me dicen que si que es legal, entonces por eso 
no lo voy a retirar, espero que sea consecuente con su decisión. Yo, hace unos años sufrí, 
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sufrí la ocupación que gracias a la policía y a los vecinos pudimos sacar de nuestra vivienda 
a los dos individuos que intentaron entrar. Nos pilló fuera de casa, nos pilló de fin de semana 
con la familia y tuvimos que volver rápidamente del centro, del hotel donde estábamos. Esta 
persona cuando entró se cortó, tuvo varias heridas en la…, no, le vengo a contar lo que 
pasó.

Sra. Rosa García:
Pero es que yo, yo estoy en contra del tema del padrón, el otro lo llevo yo en otra moción. 

Sr. Abad:
vale, para que sepan, no, no, sí, pero no se lo cuento a usted, se lo cuento a todos. Se lo 
cuento a todos, no me interrumpa por favor, no me interrumpa por favor.

Sr. Alcalde:
Té la paraula el Sr. Abad, té la paraula el Sr. Abad. 

Sra Rosa García:
Claro que sí.

Sr. Abad:
Yo ya le he contestado a su pregunta.

Sra. Rosa García:
Si ya estamos.

Sr. Abad:
Ahora estoy explicando un caso para que sepan, como a ustedes esto no les ha pasado, no 
saben lo que se puede sufrir, vale, el día que les entren ocupas y les perjudiquen 
personalmente, entonces cambiaran su punto de vista sobre este punto. La persona que 
entró tenía SIDA, tenía hepatitis, manipuló toda la ropa de los armarios, los juguetes de mis 
hijas, etc., tuvimos que llamar a una empresa de desinfección para desinfectar la casa, mi 
mujer tuvo problemas psicológicos porque no quería entrar ya en la casa, las niñas no 
sabían porque sus juguetes ya no estaban en casa, los gastos económicos que nos supuso 
fueron grandísimos, tuvimos que desplazarnos a Alicante, dos veces, a declarar en el juicio 
porque la primera vez esta persona no se personó, o sea, que de vulnerables poco, este tipo 
de personas, vale, si están así es porque quieren, el día que ustedes sufran lo que sufrí yo 
entonces cambiarán de opinión. Muchas gracias. 

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

13. 20941/2020 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
RUEGO PARA PROPORCIONAR ACCESIBILIDAD DE LA ZONA DE 
ESTACIONAMIENTO A LA ACERA.
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El Sr. Abad, portavoz del grupo municipal VOX, lee el siguiente ruego:

“En la Calle Carretera Valencia, existe una zona donde el aparcamiento se realiza en 
batería, los usuarios al bajar de los vehículos, no tienen forma directa de acceder a la acera, 
por lo que deben circular por la calzada hasta llegar a una zona por la cual tener acceso, 
con el consiguiente riesgo y peligro que conlleva para su persona.  Además  los setos sufren 
daños a causa de la proximidad de los vehículos. 

Ruego, se tomen medidas proporcionando accesibilidad a la acera sin tener que circular por 
la calzada y se limite la proximidad de los vehículos al seto protegiéndolos.”

Sr. Martínez:
Moltes gràcies. Bon dia. Bé, acceptem el prec. També he de dir-li que ho estudiarem, perquè 
quan passa en aquestes zones que estan enjardinades, és difícil també intentar..., 
intentarem buscar si poguérem fer qualsevol mena de pas, depén també de la distància, 
però d’arbres no en llevarem cap, i no en llevarem cap perquè la política que seguim des 
d’ací és intentar replantar al màxim possible en l'àmbit urbà. Li donarem una dada que crec 
que després també es parla en algun altre, en algun altre punt del plenari. En la legislatura 
passada es van plantar per part d’aquest govern 6.000 arbres en tot el terme municipal, vull 
dir, i ací cada actuació que fem dins de la ciutat intentem que quan hi ha una pèrdua 
d’arbres, sempre puguem recuperar-los. De fet, ara mateix, i quasi per temes d’accessibilitat 
al barri de la Sang, estan fent-se unes obres, es llevaran tres arbres, però se'n replantaran 
15. Aleshores, entenem que aquest prec té una raó, que és facilitar l’accés a la vorera de la 
part en què està això. L’acceptem, estudiarem la manera de fer-ho, però no se'n llevarà en 
cap moment cap arbre de la zona.

Sra. Abad:
Gracias por aceptar el ruego y si que es verdad que no pedimos que se eliminen ningún 
árbol, sino que sí que se pueda, ya que hay setos, hay zonas de setos que están un poco 
deterioradas, pues por ahí poner una poco de vía de accesibilidad. Muchas gracias. 

14. 20941/2020 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
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RUEGO SOBRE LA LIMPIEZA Y DESBROCE DE ZONAS AJARDINADAS.
El Sr. Abad, portavoz del grupo municipal VOX, lee el siguiente ruego:

“Son reiteradas las quejas trasmitidas por los ciudadanos en redes sociales e incluso a pie 
de calle.

La nueva brigada forestal de Alcoy, formada por ocho personas, ha estado trabajando en las 
últimas semanas en diferentes lugares de la ciudad donde la acumulación de vegetación 
hacía más urgente una actuación. Este trabajo es necesario pero se debe llevar a cabo con 
diligencia y sentido común.

La notable falta de limpieza de residuos antes de la intervención de esta brigada, denota 
falta de formación y de actitud por parte de los responsables y operarios, puesto que una 
limpieza y recogida de residuos antes de desbrozar, facilitaría las labores de limpieza y 
desbroce.

Como se puede observar en las fotos, los residuos se esparcen en trozos mas pequeños 
complicando la limpieza de la zona.

Ruego, se tomen las medidas pertinentes y establezca la creación de un protocolo de 
actuación que contemple la recogida de residuos antes de la intervención de la brigada.”

Sr. Martínez:
Mire, aquest prec no li’l puc acceptar i no li’l puc acceptar perquè nosaltres fem totalment el 
contrari. Que jo no sé si està bé, però és el que fan, ens ho diuen els tècnics, quan hi ha 
unes herbes així d’altes, netegem les herbes i aleshores queda evident tota aquesta brossa 
que està en aquests espais. Jo, aquesta setmana mateixa passada, vaig vore aquesta 
operació que es fa a l’avinguda d’Elx, i és tan simple, hui --açò encara és d’abans--, i és tan 
simple com primerament desbrosses i una vegada està tota la brossa a la vista, és quan 
s’avisa Fomento de Construcciones y Contratas o la brigada de Jardins i és quan es retira. 
Jo crec que el sistema és més lògic que buidar això, perquè és pràcticament impossible 
entrar en determinades zones que tenen molt d'esbarzer o el que siga i després traure la 
brossa. Primerament es neteja, que és el que s’ha fet sempre, tota la vida, per part dels 
tècnics i per part de les empreses, i després es retira la brossa. Per això, no li’l puc acceptar 
perquè nosaltres utilitzem aquest sistema.
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Sr. Abad:
Bien, pues el problema se ve que es cuando acaban de desbrozar, cuando tienen que ir a 
retirar los restos, que la foto, las fotos adjuntas, la primera que es de la parte que…, de la 
zona del Barranquet de Soler, que da a la parte de San Roque, esa foto la realice a 
principios de julio y, no, mentira, a finales de julio, y he pasado hace pocos días por allí y 
continua estando igual, incluso las hierbas han crecido, los restos de plásticos, papeles, 
botellas continúan estando igual que están en la foto. Tómese nota y a ver si pueden tomar 
medidas sobre el tema. Gracias.

Sr. Martínez:
Sí, molt breument, diré una cosa: estem en una situació en la qual els parcs i les zones 
enjardinades de la ciutat tenen un protagonisme que no han tingut mai, és a dir, la gent jove 
i la gent que no és jove gaudeix dels parcs perquè estem en una situació en què és l’espai, 
diríem, més segur i, per tant, s'embruten molt més. Ho dic perquè, de vegades, estem 
parlant de situacions d’aquestes que diu vosté, però el normal és que quan la brigada 
forestal treballa en una zona com la que està dient vosté, i acabe, es comunica a Fomento, 
es retiren, però és que estem utilitzant per damunt els parcs de les nostres ciutats. L’altre 
dia, crec que es deia, després d’un prec, crec que és de Compromís, parlant d’una zona del 
Camí, sobre el tema de la neteja d’un parc, i és que estan utilitzant-se moltíssim i això 
representa molts avantatges, però també molts inconvenients. De tota manera, prendrem 
nota de les qüestions que siguen concretes i les traslladarem a l’empresa que fa aquests 
treballs perquè ho solucione.

15. 20941/2020 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
RUEGO OCASIONADO SOBRE LAS MOLESTIAS OCASIONADAS POR LA BAJA 
ARBOLEDA.
El Sr. Abad, portavoz del grupo municipal VOX, lee el siguiente ruego:

“A lo largo de la calle Alzamora y la Avenida Alameda Camilo Sesto, las ramas de los 
árboles están bajas y  molestan a los peatones, golpeando en la cara, limitando incluso el 
distanciamiento social, así como las molestias que sufren usuarios de algunas terrazas de 
locales de ocio.

Ruego, se intervenga y se eliminen estas ramas lo antes 
posible para evitar molestias a los ciudadanos.

“
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Sr. Martínez:
Sí, acceptem el prec. És cert el que està dient-nos (....). Li deia que acceptem el prec, que 
anem a fer un treball de refaldament de tots els arbres en aquestes zones, que és cert que 
molesten els ciutadans, a pesar que ací en la foto que vostés adjunten hi ha una zona que 
és molt més segura, que és la part de fora. Però és cert que determinats comerços que 
tenen geladeries, bars, que puguen tindre unes taules, doncs molesta i, d’ací a poc temps,  
ja he enviat les notes de treballs perquè refalden aquests arbres.

Sr. Abad:
Muy bien, muchas gracias por aceptar el ruego y los ciudadanos se verán, estarán contentos 
con esta solución. Gracias.

16. 20941/2020 GRUP MUNICIPAL VOX ALCOY 
PREGUNTAS SOBRE LOS DAÑOS EN LOS “MUPI” PUBLICITARIOS
El Sr. Abad, portavoz del grupo municipal VOX, lee las siguientes preguntas:

Los “mupi” publicitarios que hay a lo largo de la Avenida La Alameda Camilo Sesto han 
sufrido daños, en los últimos meses. Se adjunto foto.

Pregunta:
 ¿se sabe cuál ha sido la causa de estos daños?

 ¿qué serie de medidas se están estudiando o
 tomando para evitar que se vuelva a repetir?

“

Sra. Zamorano:
Bon dia a tots i gràcies. Nosaltres hem consultat amb l’empresa que té encarregat el 
manteniment d’aquests espais i ens comenta que tenen coneixement d’un, precisament el 
que ve en la foto, no saben que haja passat res en la resta, en concret en aquest, va ser, 
evidentment, per la col·lisió d’un vehicle en estacionar... Un no, dos, perquè hi ha un bol·lard 
davant, precisament per a impedir que sempre acabaren colpejant el mupi. El que passa és 
que prèviament un vehicle havia trencat el bol·lard i el següent va trencar el mupi. Les dues 
coses s’han reposat i aquestes són les mesures que es van prendre ja fa temps, posar 
precisament aquest bol·lard per evitar aquestes col·lisions. No obstant això, es tornarà a 
col·locar..., estan esperant..., sí no està ja fet és que estaven esperant de la casa que 
vinguera i el mupi ja està reparat.
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17. 20886/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
MOCIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS POR EL COVID-19
Sr. Alcalde:
És una moció que passa a declaració institucional, no? I la llegirà el portaveu...

Sr. Ruiz:
Sí, vull agrair al Grup Socialista les aportacions per tal de poder tirar endavant la moció com 
a declaració institucional, que llegirà la nostra companya Amàlia Payà.

La Sra. Payà, regidora del grup municipal PARTIT POPULAR, llig la declaració institucional 
següent:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el inicio de la pandemia provocada por el virus Covid 19 las entidades locales han 
puesto en marcha medidas para contener su expansión, preservar la salud de los vecinos y 
paliar los efectos de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la enfermedad.

El esfuerzo económico realizado por los ayuntamientos no se ha visto correspondido hasta  
el momento por el Gobierno de España, lo que ha provocado que entidades locales de todo 
signo político hayan coincidido en solicitar el apoyo económico para hacer frente a la lucha 
contra el virus y sus consecuencias. En el caso del Ayuntamiento de Alcoy, a través de la 
moción aprobada el pasado 6 de junio, basada en el documento Pilares Locales para la 
reactivación social y económica de la Administración Local aprobado en mayo por la 
Federación Española de Municipios y Provincias.

En julio, el Gobierno de España presentó a la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) una propuesta alternativa de acuerdo que condicionaba las ayudas a la 
entrega previa de remanentes de tesorería, por lo que dejaba fuera a más de 3.000 
entidades locales que cerraron 2019 con deuda o con remanente de tesorería negativo. 

El planteamiento del Gobierno de España resulta claramente discriminatorio, al distinguir 
entre ayuntamientos de primera y de segunda a la hora de distribuir fondos para hacer frente 
a la crisis. No en vano la propuesta contó únicamente con el apoyo del PSOE en la junta de 
gobierno de la FEMP. Salió adelante con el voto de calidad del presidente, Abel Caballero, 
para salir adelante.

El Consejo de Ministros, a pesar de que la propuesta de acuerdo no contaba con el aval 
unánime de la FEMP, aprobó el 4 de agosto el Real Decreto-ley 27/2020 de medidas 
financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. El Real 
Decreto-ley mantiene puntos que han provocado el rechazo de la mayor parte de las fuerzas 
políticas.

Con la propuesta definitiva, el Ayuntamiento de Alcoy queda fuera del reparto del Gobierno 
de España a las entidades locales al haber liquidado el presupuesto de 2019 con un 
remanente negativo de 558.812,84 euros. A pesar de los grandes esfuerzos económicos, el 
Consistorio no recibirá un solo euro en materia de financiación extraordinaria por la Covid 
19.
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Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Alcoy, propone la 
siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO
 Que el Ayuntamiento de Alcoy inste al Gobierno de España a formalizar un 

procedimiento de ayudas financieras para las entidades locales que no dispongan de 
un remanente positivo de tesorería o tengan deuda financiera a 31 de diciembre de 
2019.”

Sr. Alcalde:
S’aprova per unanimitat.

18. 20851/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
PREC SOBRE LA PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ALCOI EN LA SETMANA 
EUROPEA DE LA MOBILITAT 
El grup municipal PARTIT POPULAR, presenta el prec següent:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Setmana Europea de la Mobilitat és una campanya dirigida a sensibilitzar, tant als 
responsables polítics com als ciutadans, sobre les conseqüències negatives que té l'ús 
irracional del cotxe a la ciutat, tant per a la salut pública com per al medi ambient, i els 
beneficis de l'ús de maneres de transport més sostenibles com el transport públic, la 
bicicleta i els viatges a peu.

Secundada des de l'any 2000 per la Comissió Europea, se celebra del 16 al 22 de setembre 
amb la realització d'activitats per a promocionar la mobilitat sostenible i fomentant el 
desenvolupament de bones pràctiques i mesures permanents. La Setmana Europea de la 
Mobilitat culmina el 22 de setembre amb l'esdeveniment «La ciutat, Sense cotxe!», origen 
d'aquesta iniciativa europea, que pretén trobar noves solucions als problemes associats a 
l'augment del trànsit a les ciutats. L'any passat van participar 3.136 ciutats europees, 561 
d'elles espanyoles. Alcoi no s'adhereix a aquesta iniciativa des de l'any 2015. Llavors la 
participació es va limitar a oferir el servei d'autobús gratuït durant una jornada.

L'Ajuntament d'Alcoi pot aprofitar la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat per a 
plantejar debats i fomentar nous hàbits en un context de propostes per a convertir en zona 
de vianants el Centre Històric, de redacció de noves ordenances de mobilitat i de definició 
del nou servei de transport públic urbà. Tot això sense oblidar pandèmia de Covid 19, que 
obliga a repensar la mobilitat de les ciutats.

Per aquests motius, formulem el següent 

PREC
 Que l’Ajuntament d’Alcoi s’adherisca a la celebració de la Setmana Europea de la 

Mobilitat amb activitats per sensibilitzar a la societat dels beneficis de l’aplicació de 
mesures dirigides a aconseguir una mobilitat sostenible.»

El Sr. Ruiz, portaveu del grup municipal PARTIT POPULAR, llig el punt del prec.
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Sr. Martínez:
Doncs estem totalment d’acord a adherir-nos. De tota manera, en l’exposició de motius 
vostés parlen també d’unes qüestions que es podrien fer i estic totalment d’acord amb elles. 
Ara mateix, abans d’entrar en el plenari, estava intentant tancar una jornada que volem fer..., 
jo crec que enguany és l’any de parlar de conversió en zones per a vianants i sobretot en 
aquesta, en aquest temps, i sí que hi anirem, com deia també en l’exposició de motius, dins 
de totes les mesures que hàgem de prendre per la Covid, intentar fer unes jornades sobre el 
tema de la conversió en zones per a vianants que ens ajuden a tots a comprendre els 
avantatges que s’hi poden tindre. Estem d’acord amb el prec i, per tant, si d’ací a allà ix 
alguna qüestió més que poguérem fer, la inclouríem. És cert, també, que nosaltres mai no 
hem tingut la setmana de la mobilitat com una setmana exclusivament per a fer algun acte, 
nosaltres entenem que la mobilitat ha d'estar desenvolupant-se tots els anys i, sobretot, fent-
la transversal amb altres activitats que es puguen fer en altres regidories. Per tant, enguany 
jo crec que sí que intentarem fer unes jornades en aquest sentit i agrair el prec.

Sr. Ruiz:
Sí, vull insistir que damunt de la taula tenim projectes importants; per tant, era una forma 
també de donar-li més visibilitat davant de la societat i, sobretot, que els debats que estan 
havent-hi al carrer, doncs puguem sumar-nos a ells de forma conjunta, amb els ciutadans, i 
a banda de..., vull agrair la predisposició, manifestem la nostra voluntat de col·laborar 
directament amb el govern per tal de desenvolupar i de poder organitzar i col·laborar en 
l’organització de les activitats que puguen fer-se dins d’aquesta Setmana Europea de la 
Mobilitat.

19. 20851/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
RUEGO CONTRATO TEATRO CALDERÓN
La Sra. Lirio García, concejal del grupo municipal PARTIDO POPULAR, lee el siguiente 
ruego:

“El pasado 8 de abril venció el contrato de servicio de asistencia a la explotación y 
mantenimiento integral del teatro Calderón con la empresa Colaboradores de las 
Administraciones Públicas SLU, el Gobierno autorizó el mismo 8 de abril la prórroga del 
contrato en pleno estado de Alarma, por un importe de 238.444,42 euros.

El Gobierno autorizó la prórroga pese al informe contrario de la intervención municipal del 7 
de abril, en el que dice textualmente: “No puede acordarse una prórroga en estos momentos 
sin considerar la posible suspensión existente, dado que la prórroga exige que el contrato se 
ejecute en las mismas condiciones y términos y en la fecha de inicio de la prórroga que 
consta en la propuesta ya debe estar inejecutado el contrato. Debería haberse considerado 
la suspensión en la actual propuesta como ya informé”.

Por todo ello proponemos el siguiente
RUEGO

 Que el Gobierno licite lo antes posible el contrato de servicio de asistencia a la 
explotación y mantenimiento integral del teatro Calderón.”
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Sr. Llopis:
Bé. No..., no podem acceptar el prec, i no el podem acceptar perquè la situació actual que té 
aquest contracte és que està en vigor, ja que hem fet ús del primer any de la pròrroga, de 
les dues possibles, fins al 8 d’abril de 2021, el qual podrà renovar-se, si així ho sol·licita 
l’empresa i ho aprova l’Ajuntament, fins a la data màxima del 8 d’abril de 2022. I respecte del 
procés de la nova licitació, està previst que al llarg de 2021, durant tot aquest any es durà a 
terme per tal que no aplegue la caducitat del contracte i puga adjudicar-se. Sí que 
m’agradaria dir els antecedents des de febrer fins a juliol, perquè se’n facen una idea i 
perquè no quede cap dubte. Vull dir que com a antecedents aquest contracte té una durada 
de 4 anys, que es va iniciar el 9 d’abril de 2018 i que tenia la possibilitat de dues pròrrogues 
com he dit. La sol·licitud de la primera pròrroga, per part de l’empresa, es produeix en el 
termini, dins del termini i es fa per part de l’empresa el 5 de febrer de 2020, data en què 
s’inicia la tramitació administrativa amb requeriment d’informes per part del Departament de 
Cultura sobre la conformitat dels serveis prestats. Els informes tècnics de Cultura avalen 
l’aprovació de la pròrroga i continua el procediment. Amb motiu del primer estat d’alarma, hi 
ha una consulta del Departament de Contractació al de Cultura sobre la vigència i afectació 
de diferents contractes, entre ells el del Calderón, i s’informa que està en vigor i en 
tramitació de pròrroga, el 20 de març de 2020. És per això que davant la disjuntiva 
d’interrompre la tramitació de la pròrroga i denegar-la; i, per tant, deixar el teatre sense 
contracte, serveis, vigilància, atenció, etc., etc., el que fan els departaments de Contractació 
i Cultura és fer un informe i argumentar exhaustivament a favor d’aprovar la pròrroga i, per la 
situació extraordinària, immediatament procedir a la suspensió parcial del contracte que va 
sol·licitar l’empresa conforme a llei, el 31 de març de 2020. Existeix, pel que fa a la 
tramitació dels pagaments ordinaris, una objecció, per part de la Intervenció Municipal, 
sense entrar a valorar la necessitat de mantindre operatiu el servei del teatre a mitjà termini. 
Considera una interpretació de formalitat estrictament legal i dels interessos econòmics de 
l’Ajuntament i aconsellen procedir a no prorrogar el contracte i, per tant, estalviar el 
pagament. Aquesta objecció també va ser exhaustivament contraargumentada pels 
departaments de Contractació, per la situació extraordinària i excepcional que estàvem vivint 
amb la pandèmia, i també per part del Departament de Cultura, davant la situació 
d’encallament i la urgència per tal que aquest contracte continuara amb aquest primer any 
de pròrroga. Per Decret del 8 d’abril de 2020 es fa la renovació del contracte i 
automàticament el que es fa és el que ens havíem compromés, fer la suspensió parcial del 
contracte per la situació que estàvem vivint, i sí que és el 13 de juliol de 2020, mitjançant 
acord de Junta de Govern Local, quan s’aprova l’alçament de la suspensió parcial del 
contracte, és a dir, en aquest moment tenim el contracte en vigor.

Sra. Lirio García:
Sí, le rogaría que se posicionaran de todas maneras indicando alguna fecha en concreto ya 
que nuestro grupo nos preocupa normalmente que se haya consolidado como modus 
operandi del gobierno, utilizar el instrumento de la prórroga para todos los contratos que van 
venciendo. Lo estamos viviendo continuamente: teatro principal, venció el contrato el 20 de 
enero de 2016, posteriormente se realizaron dos prórrogas hasta llegar al 19 de enero del 
18, actualmente estamos sin contrato; limpieza de edificios públicos, también sin contrato, 
desde el 2012 y acumulando prórrogas; contrato del agua y contrato del autobús, ambos con 
prórrogas aprobadas recientemente, como podemos recordar. Ante un concurso las 
empresas que aspiran a ganarlo compiten en precio y en calidad. Al utilizar la prórroga, el 
gobierno lo que está eliminando es la posibilidad de que Alcoy tenga un servicio mejor y 
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actualizado. Estamos pidiendo al gobierno que se ponga a trabajar, que aproveche el 
tiempo, que los meses corren muy rápido y mucho me temo que llegará abril del 2021, de 
nuevo habrá una segunda prórroga, ¿y que pasara en abril de 2022?, y ya acabo, 
¿estaremos igual?, pues por desgracia, probablemente. Y si, como ya informó el Sr. 
Francés, la prórroga es un instrumento válido, pero no lo es moralmente, si se convierte en 
la forma de gobernar, se nota dejadez, falta de gestión, incluso nos preocupa que pueda 
haber incluso una falta de transparencia, por todo ello acepto que acepte, que acepten el 
ruego y que con el Teatro Calderón, por lo menos, no vayamos a una segunda prórroga. 

Sr. Llopis:
Doncs tornar-li a manifestar que no ho acceptarem, és a dir, li torne a dir que el contracte 
està en vigor, que de fet el que... A més a més, en el contracte s’inclou que poguérem 
utilitzar els dos primers anys que indicava el contracte i utilitzarem les pròrrogues mentre  
l’empresa done els serveis òptims a la ciutat i, com així ho hem considerat, hem fet oportuna 
l’efectivitat d’aquesta pròrroga i l’hem acceptada.

Sr. Alcalde:
Li ho vaig dir en l’altre plenari, amb caràcter general, esgotarem les pròrrogues en els 
contractes com és el normal, habitual i el que toca, si no és que es requerisca un canvi en el 
servei, un canvi en la prestació o alguna disfunció en algun contracte, el normal, el moral, el 
transparent, perquè està inclòs en el contracte, és fer ús de les pròrrogues dels contractes.

20. 20851/2020 GRUP MUNICIPAL POPULAR 
PREC CONTRA EL SUPORT INSTITUCIONAL I LA COL·LABORACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT D’ALCOI EN ACTIVITATS QUE PROMOCIONEN «ELS PAÏSOS 
CATALANS»
El Sr. Cantó, regidor del grup municipal PARTIT POPULAR, llig el prec següent:

«El Centre Excursionista d'Alcoi organitza el “44è Aplec Excursionista dels Països Catalans”, 
previst, en principi, entre els dies 4 al 8 de desembre de 2020. En el cartell oficial de la 
trobada, publicat a les xarxes socials i al web propi de l’esdeveniment, apareix l'Ajuntament 
d'Alcoi com una de les entitats col·laboradores.

Tot i ser conscients que l’Ajuntament no ha autoritzat la celebració de l’aplec, la simple 
presència de l’escut d’Alcoi en la convocatòria de la trobada ha provocat el malestar d’una 
part de la societat alcoiana, preocupada pel fet que el seu Ajuntament puga donar suport a 
esdeveniments que defensen posicions polítiques concretes, vinculades al pancatalanisme.

El Centre Excursionista d'Alcoi, com qualsevol altra entitat privada, té total llibertat, dins del 
marc legal aplicable, per a organitzar activitats i col·laborar amb les societats que estime 
oportunes. No obstant això, l'Ajuntament, com a institució en la qual estan representades 
diferents ideologies resultat d’unes eleccions democràtiques i en nom de tots els ciutadans, 
no ha de donar el seu suport institucional a aquesta mena de trobades amb evident signe 
ideològic.

Encara que l'esdeveniment s'ha retardat al 2022 com a conseqüència de la situació de crisi 
provocada per la Covid 19, ens trobem davant una greu situació que requerirà tots els 
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mitjans econòmics i tota la voluntat de la Corporació per a tirar avant, en aquesta i futures 
anualitats. Per tant, a banda de posicions ideològiques, no és moment d'aportar els recursos 
econòmics d'aquest Ajuntament, i per tant de tots els alcoians, a iniciatives que inciten a la 
confrontació.

Per aquest motiu formulem el següent

PREC
 Que l'Ajuntament d'Alcoi no col·labore econòmicament, ni done el seu suport 

institucional, a qualsevol activitat l'objectiu de la qual siga la promoció dels «Països 
Catalans».»

Sr. Reig:
Gràcies, Sr. Alcalde. Sr. Cantó, vosté diu que amb la simple presència de l’escut d’Alcoi en 
la convocatòria de la trobada ha provocat malestar en una part de la societat alcoiana. Li puc 
dir que ara, en aquests moments, també tenim una altra part dels ciutadans cabrejats i 
molestos que estiguem hui, nosaltres, discutint o parlant de l’aplec que fa i vol realitzar el 
Centre Excursionista. Li he de dir que el Centre Excursionista d’Alcoi és de primers del 
segle, del segle XX, i és una entitat de la nostra ciutat, que ha estat sempre lluitant per les 
nostres llibertats, pels nostres drets i les nostres tradicions, inclosa la nostra llengua, per 
descomptat. És premi 9 d’octubre, del 2018. Li diré que aquest aplec ja s’ha celebrat a la 
nostra ciutat, l’any 91, en la 15a edició, i llocs de la nostra comarca i de la nostra comunitat, 
entre altres, dues vegades a Ontinyent, Cocentaina, Pedreguer dues vegades, a la Safor, 
Xàbia, fins a Castelló. Diré també seriosament que vostés estan dient-nos que censurem? A 
una entitat com el Centre Excursionista d’Alcoi?, que no li donem suport? Econòmicament, 
un suport, doncs aquest govern li donarà suport perquè és una entitat més de la nostra ciutat 
que ha estat en aquests més de 100 anys lluitant pels nostres drets i tindrà el nostre suport i, 
a més a més, en aquest aplec que vostés estan posant en qüestió, perquè les activitats que 
volen desenvolupar són excursions, exposicions, visites guiades per la nostra ciutat, 
xarrades de distints temes, com ara esports, medi ambient, història i llengua .I vostés volen 
que censurem això, quan hi ha una proposta que aquest aplec convoque més de 800 
persones que passaran 5 o 6 dies a la nostra ciutat per a fer les xarrades, dels temes que li 
acabe de comentar, per fer les excursions per a donar a conéixer el nostre entorn. Doncs bé, 
a més, també sense que servisca de..., perquè de comentaris populars --que ací sempre en 
tenim, i no m’agradaria--, també n’hi ha, una part d’alcoians que diuen que els catalans ens 
han copiat, per no dir que ens han llevat el que és la llengua i Sant Jordi. No acceptem el 
prec.

Sr. Cantó:
Sí, evidentment no demanem que se censure cap activitat, qualsevol..., el Centre 
Excursionista és molt lliure de fer les activitats que crega corresponents, licito y legal. El que 
comentem, el que demanem és que no se subvencione o no s’ajude a qualsevol activitat que 
tinga com a epígraf els Països Catalans. Evidentment és molt lliure, molta gent a Alcoi de 
pensar en aquest epígraf de Països Catalans. Nosaltres som la veu ací dels alcoians que 
estan farts de sentir parlar dels Països Catalans i que Alcoi es mescle en aquests conceptes 
nacionalistes. El nacionalisme comença sent víctima, i quan se sent fluix va de víctima i 
d’oprimit i acaba, com hem vist, actualment condemnat per sedició. És a dir, no és un 
concepte innocent el dels Països Catalans. Aquest és el concepte que nosaltres volem que 
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l’Ajuntament no li done suport. Sí el, el..., jo he vist en el web del Centre Excursionista les 
excursions que fan, i són magnífiques, jo he fet la majoria d’elles, i són més que 
recomanables. Però si aquesta activitat aportara tanta quantitat de gent a Alcoi, no farà 
faltac, aquest suport institucional; és a dir, nosaltres el que volem és que el nom d’Alcoi no 
es mescle amb el concepte de Països Catalans i dels moviments nacionalistes que quan 
comencen i se senten fluixos són molt innocents i acaben sent una xacra com s’ha 
demostrat en la història europea recent. Gràcies.

Sr. Reig:
No, vull recalcar el que estava dient-li. Nosaltres el suport estem donant-li’l al Centre 
Excursionista, com una entitat més de la nostra ciutat, i com a tal continuarem treballant 
junts, de la mà. 

21. 20934/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
MOCIÓ REALITZACIÓ TEST COVID19 A PERSONAL MUNICIPAL
El grupo municipal COMPROMÍS ALCOI presenta la moció següent:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A diferents ajuntaments del nostre voltant estan realitzant-se proves de la Covid19 als seus 
treballadors. 

Ara, fa uns dies l’Ajuntament d’Alacant va decidir realitzar-les, igualment ho ha fet el d’Elx, 
tots seguint la màxima de vetlar per la salut dels seus treballadors.

A Cocentaina un jutge va ordenar la realització de test de diagnòstic i preventius a tots els 
empleats públics que té al seu servei que realitzen funcions en contacte directe amb 
ciutadans, en dependències municipals o fora d'aquestes.

A la nostra ciutat, malgrat el compromís adquirit al passat ple de juny pel govern municipal, 
aquests tests no han començat a realitzar-se de forma generalitzada als treballadors 
municipals, que aquests dies estan incorporant-se després del període de vacances. 
Període on reunions familiars, l’oci i els viatges han fet que els repunts d’aquesta malaltia 
pandèmica estiguen ocasionant problemes a pobles del nostre voltant, fins i tot confinaments 
de localitats senceres.

Està clar que estem a un moment en què cal ser més prudents que mai per evitar rebrots a 
la nostra ciutat, per la tornada de persones que han passat les vacances en altres localitats 
amb major incidència de la Covid19. Així doncs els treballadors/es públics que 
desenvolupen el seu treball en contacte directe amb els ciutadans tenen major risc de 
contagiar-se d’aquesta malaltia. Parlem de treballadors/es municipals que desenvolupen la 
seua faena en serveis essencials per a sostindre l'administració i també per a ajudar a les 
persones que més estan patint les conseqüències d'aquesta crisi. Parlem del personal de 
Serveis Socials, de les Oficines d'atenció al ciutadà, del Registre, d'Hisenda, del Cementeri 
Municipal, centres d'esport i Policia Local.
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Aquests treballadors/es municipals estan fent des del primer dia un enorme treball i un 
sobreesforç assumint les mesures per la Covid-19 per a atendre les demandes de la 
ciutadania, i l'administració ha de vetlar per la seua salut i la dels seus companys.

Per tot això presentem la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

1. Que l’Ajuntament d’Alcoi inste al servei de prevenció iniciar la realització de tests RTPCR 
de diagnòstic i/o preventius a tots els empleats públics que té al seu servei que realitzen 
funcions en contacte directe amb ciutadans, en dependències municipals o fora d'aquestes.»

El Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal COMPROMÍS ALCOI, llig el punt d’acord de la 
moció.

Sr. Abad:
Gracias Sr. Alcalde. El compromiso del Ayuntamiento con los ciudadanos empieza desde el 
mismo Ayuntamiento, proporcionando la mayor garantía sobre el estado  de salud de sus 
trabajadores, que son los que tienen contacto directo con los ciudadanos. Desde mayo, se 
están empezando a tomar medidas en ayuntamientos para poder llevar a cabo estas 
pruebas a los funcionarios que estaban en primera línea, y están en primera línea, de 
nuestros servicios esenciales a los que queremos agradecer el excepcional trabajo que 
están realizando para hacer frente al COVID-19. La vuelta de ciudadanos y funcionarios 
desde distintos destinos vacacionales, conlleva un riesgo que debe minimizarse de alguna 
manera. Empresas locales, han tomado la incitativa de realizar a sus trabajadores la prueba 
asumiendo el coste, y así proporcionar mas tranquilidad  y seguridad a los mismos. Esto no 
conlleva que estemos exentos de contagiarnos transcurridos unos días después de recibir 
los resultados, pero si es un punto de inicio de control del virus. Otro punto a debatir seria la 
obligación o voluntariedad de realizarse esta prueba, que en mi opinión debería ser 
obligatoria, dadas las circunstancias y riesgos de contagios a los que estamos expuestos  
actualmente, y teniendo en cuenta que en algunos casos no se producen síntomas, pero a 
otros, les puede costar la vida. Mi voto sera favorable. Gracias.

Sra. Obiol:
Gràcies. A mi em fa molta pudor parlar de coses de les quals en sé molt poc, i en aquesta 
pandèmia hi ha molt poca gent que sàpiga alguna cosa i qui en sap, també en sap poc. I, a 
més, qui pren les decisions, malauradament, no són les persones que més en saben. Per 
això, vull i volem ser prudents davant d’aquesta proposta, perquè són recursos públics, 
perquè pensem que és una prova volàtil. Potser, et fan ara el test i d’ací a 10 minuts pots 
estar contagiat. Però aquesta prudència també em fa pensar, ens fa pensar que 
l’Ajuntament té uns treballadors dels quals ha de tindre cura de la seua salut i seguretat, i de 
considerar això, i que una part important d’aquests treballadors estan de cara al públic i, per 
tant, poden ser agents de contagi i també poden ser contagiats molt fàcilment. I amb 
aquesta prudència nosaltres votarem que sí a la moció, sense saber si serà cap solució, 
però intuint que pot ajudar, preferint que açò s’haguera fet abans i sabem, segons 
s’incorporaven de les vacances, perquè ho explica en l’exposició de motius. Per això sabem 
que no és una qüestió del proposant, el qual, a més, ho ha demanat repetidament al govern, 
pensant també que potser és millor que es prioritze aquests testos en les persones que han 
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de tindre més contacte amb el públic, i que fins i tot a la millor és preferible que ells siguen 
repetidament testats i no els que no tenen contacte amb el públic, pensant també com s’està 
parlant ara en la Generalitat de promoure una campanya de vacunació antigripal. És a dir, 
que hi ha moltes coses que es podrien valorar. De fet, i per això nosaltres votarem a favor. 
pensant, també, que pot ser, si ho fem així, com s’ha fet en altres llocs, i ho fem de la mà de 
veritables coneixedors de la malaltia, potser, si s’analitzen, potser serveix per a donar més 
llum al poc coneixement que es té d’aquesta pandèmia.

Sr. Ferrándiz:
Gràcies de nou. Com exposa la moció que presenta Compromís, diversos ajuntaments ja 
han pres la decisió de realitzar aquestes proves PCR als seus treballadors i treballadores. 
És cert, com comentava la Sra. Obiol al final, que aquestes proves són tan sols una 
radiografia del moment en què es realitza la prova i que no garanteix que una persona no 
estiga infectada o contagiada l'endemà, per exemple, però també és cert que al final 
aquestes proves són una de les úniques ferramentes de les quals disposem per a poder 
realitzar una detecció prompta del virus i, per tant, per a tractar de contindre i frenar 
possibles contagis o una possible expansió. Per tant, com s’ha comentat, sense cap ànim de 
generar cap mena d’alarma, però si amb la intenció de ser prudents i cautelosos, compartim 
amb Compromís la conveniència de realitzar aquestes proves PCR a les treballadores i 
treballadors de l’Ajuntament que estiguen atenent directament els ciutadans, ara més si és 
possible que tant els treballadors com les persones que puguen vindre a ser ateses, han 
passat el temps de vacances, han pogut viatjar fora, tindre trobades amb grups importants 
de familiars o amics, i com hem dit, considerem que la realització d’aquestes proves ens pot 
ajudar a frenar un possible rebrot i que es puguen produir, almenys, en aquells espais on 
l’Ajuntament sí que ho pot evitar. Per tant, com qualsevol mesura preventiva que es 
presente i que puga ajudar a garantir la bona salut de la gent de la nostra ciutat, comptarà 
amb el nostre suport.

Sra. Rosa García:
Gracias Sr. Alcalde. Bueno, creemos desde el grupo Ciudadanos que la petición que hace 
Compromís, hacer las pruebas de Coronavirus a los empleados municipales que siguen 
prestando sus servicios durante la actual situación de emergencia con el fin de garantizar la 
seguridad propia y la de las personas que reciben sus servicios, es coherente con la 
situación actual, en la que tenemos un rebrote de la Covid-19, aunque creo que 
probablemente no es rebrote sino que nunca se ha ido. Desde que comenzó la crisis de la 
Covid-19, el ayuntamiento, el gobierno, la oposición, los técnicos, los empleados en general, 
estamos poniendo todos los esfuerzos y todos los recursos disponibles al alcance de los 
ciudadanos para atender las necesidades de esta crisis sanitaria y económica. Coincido, 
desde luego, con los compañeros que me han precedido, cuando comentan que los test dan 
un resultado inmediato del momento en que se ha realizado y que probablemente no tengan 
validez más allá, pero desde nuestro grupo municipal creemos que podrían dar un 
diagnóstico real, una foto fija de la incidencia del virus, que nos permitiera contar con datos 
fehacientes de la incidencia de la Covid-19 en las plantillas municipales, y los PCR son 
necesarios para controlar la trazabilidad y poder anticiparse a los brotes, pero no solo eso, el 
ayuntamiento es el centro neurálgico de la ciudad, es el motor de Alcoy y la realización de 
los test, como comentaba, daría un muestreo fiable del estado serológico de la ciudad y me 
explico, son cientos los empleados municipales que trabajan en servicios esenciales para 
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sostener la administración y también para ayudar a las personas que más están padeciendo 
las consecuencias de esta crisis, estoy hablando del personal de Servicios Sociales, de 
Oficina de Atención al Ciudadano, de Registro, de Hacienda, de Cementerios Municipales y, 
por supuesto, de la Policía Local, que están haciendo desde el primer día un enorme trabajo 
para atender las demandas de la ciudadanía, por todos estos motivos vamos a estar a favor 
de esta propuesta. 

Sra. Lirio García:
En el pleno de 4 de mayo hicimos un ruego al gobierno porque se le solicitaba la realización  
del test Covid a la plantilla del Ayuntamiento, el ruego fue aceptado, si bien es verdad que el 
concejal Martínez nos anexionó, en tono paternalista, a todos los presentes, sobre las 
consecuencias  de la realización de los test, que si nos daba una foto fija, del momento, y 
quizás al día siguiente la situación había cambiado, que no era obligatorio y por último que 
con ello se creaban falsas expectativas a la gente, todo esto es verdad, sin embargo no es 
la mejor actitud para quien está en el gobierno, debemos aprender de quien están 
haciéndolo bien y los países que están realizando más test son los que están controlando 
mejor la situación, por tanto, nos guste o no nos guste, a día de hoy, realizar los test, las 
mascarillas y la higiene, es de las pocas cosas que podemos hacer frente a la pandemia. En 
Comisión de Gobernación de 1 de junio, desde nuestro grupo municipal, preguntamos en 
que situación se encontraba la negociación para la realización de los test PCR y de 
inmunidad en la plantilla municipal, la respuesta es que se había solicitado a la Subdirección 
General de Epidemiología la valoración del tipo de test a realizar y que estaban a la espera 
de respuesta. En Comisión de Gobernación de 27 de julio preguntamos esta vez sobre cual 
era el proveedor que abastecía al Ayuntamiento de los test rápidos y PCR, el gobierno 
respondió que se había hecho cargo Conselleria de Sanidad, pues bien tenemos un ruego 
presentado y aprobado y aceptado, tenemos el seguimiento hecho en comisiones y sin 
embargo a día de hoy no sabemos nada, no nos consta que se hayan realizado los test, ni 
PCR, si se ha realizado alguno, cuales se han realizado, en que áreas, que periodicidad, no 
tenemos información, por tanto, es lógico que apoyemos esta moción, deseamos que se 
realicen los test al personal del ayuntamiento que esté en contacto con los ciudadanos, por 
su salud y por la de todos nosotros. 

Sr. Reig:
Gràcies, Sr. Alcalde. Jo crec que, una vegada més, tornem a parlar de PCR, de mascaretes. 
Jo crec que tot això és el fàcil, pillar i demanar, i de fet..., perquè ara mateix doncs jo també 
els faria una pregunta, a veure, molts tests PCR hem d'estar fent a tots els treballadors, 
veient la foto fixa que hi ha i veient tot el que estan dient-nos els tècnics, els experts, que 
estan recomanant no fer-los? El que ha passat en el cas de l’Ajuntament mateix de 
Torrevella, a veure, jo pregunte, què hem d'estar fent?, tots els dies PCR?, perquè és la foto 
fixa, de què hem parlat moltíssimes vegades, de l’instant, del moment. Ara ens n’anem, fem 
vida normal, me’n vaig, estic en la terrassa o me’n vaig a altres llocs i al sendemà puc vindre 
i donar positiu. L’he de tornar a fer?, clar, perquè és a cada instant. A veure, sí que teníem 
un acord del mes de juny, en el qual es va comprometre el govern, i en això ens hem estés, 
a veure, es va dir que estàvem..., que estàvem en negociacions amb empreses per tindre 
preparats, en cas que algú, funcionari, algun treballador de la casa donara positiu, poder 
actuar de seguida. Jo, si no estic equivocat, aquest era l’acord, per a poder actuar amb tota 
la gent del seu voltant. Per sort, toquem ferro, crec que no hem tingut encara, ací a 
l’Ajuntament, cap cas i, segons també estàvem dient, s'havien de demanar perquè sempre 
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havíem de ser autoritzats per Salut Pública i la Conselleria, sempre. Els decrets, dels quals 
també en veuen molts, sempre eren contraris a aquesta autorització. I, per no fer-ho més 
llarg, en el segon punt, en la segona intervenció ja tornaré a dir-ne més.

Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. Vull recordar l’OMS que indica test, test, test. Estic segur que l’OMS i 
els seus metges i els seus epidemiòlegs saben molts més que nosaltres i si planteja la 
possibilitat que hàgem de fer test, test, test, encara que siga una foto fixa, deu ser per 
alguna raó. Està clar que aquesta foto fixa és del moment en què es fa, és correcte, no 
tenim cap problema. Però després d’un estiu en què tots pensàvem que açò anava a 
suavitzar-se, amb un estiu que tots pensàvem que anàvem a poder reforçar els sistemes, 
l’augment gradual, l’increment constant de casos a la nostra comarca, al nostre país, a 
l’estat espanyol, genera i facilita.., ens porta a plantejar la possibilitat que hàgem de fer test 
als nostres treballadors. No és una qüestió que es plantege Compromís, que l’Ajuntament 
d’Alcoi siga el primer, l’únic, no! L’Ajuntament d’Elx, l’Ajuntament de la Vila, l’Ajuntament 
d’Alacant, l’Ajuntament de Xest, l’Ajuntament d’Ibi, l’Ajuntament de Confrides, diferents 
ajuntaments de tots els signes polítics, de diferents grandàries, han plantejat la possibilitat i 
estan fent-ho, bé a treballadors, bé a professors, bé a determinats... Mire, a l’Ajuntament de 
Xest estan dient que no, l’Ajuntament de Xest està fent els test per als treballadors, per als 
professors del seu municipi. 174 municipis, i és el Partit Socialista, no passa res, tinc ací la 
notícia, si vol li l’ensenye, no passa res, però hi ha implicacions que es poden fer. L’únic que 
estem demanant-li és que després de l’estiu, on hi ha hagut una situació complicada per a 
moltíssimes famílies, per a la comarca. Com moltes empreses, com moltes empreses de la 
nostra ciutat que després de l’estiu estan fent els tests als seus treballadors per a aquesta 
foto fixa, per a saber que en aquest moment estem bé i no produir problemes a l’empresa. 
En aquest cas a l’Ajuntament, en aquest cas a la ciutadania d’Alcoi, ho facilitem, és una 
voluntat, hem intentat en el punt d’acord que fóra..., perquè podíem haver-ho demanat a 
tots... No, no volem ser excessius, volem intentar portar les coses bé, volem facilitar que 
vostés puguen aprovar-ho, perquè pensem, des de Compromís, que la salut, la prevenció, 
és més important que qualsevol cosa ara mateix. Gràcies.

Sr. Abad:
Si, voy a ser muy breve. Mi voto, como he dicho antes, va a ser favorable, pero no se 
acostumbren, no se acostumbren, que llegará el momento que mi voto será decisivo, vale. 
Muchas gracias. 

Sr. Ferrándiz:
Gràcies de nou, Alcalde. Simplement reiterem..., sabem que és cert que són simplement una 
radiografia d’un moment concret, però com bé ha comentat el Sr. Ivorra, al final pensem que 
ara després de la tornada de les vacances, doncs estem davant d’una circumstància 
excepcional per dir-ho així i és evident que no podem fer test tots els dies, però si què 
estaria bé que almenys, en una ocasió, una vegada que tornem tots de vacances, tant els 
treballadors com tots els alcoians i alcoianes, doncs que poguérem tindre aquesta 
radiografia d’aquest moment, perquè al final, com he comentat abans, doncs és una de les 
úniques o les poques ferramentes que tenim per a poder tractar de frenar un possible 
contagi o rebrot d’una forma precoç. Gràcies.

Sra. Rosa García:
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Si, muy brevemente porque creo que estamos de acuerdo y estamos dándole vueltas al 
mismo tema, yo estoy más que acuerdo con el regidor cuando dice que hacer las pruebas 
es una foto fija de un día, en esto estamos coincidiendo, pero también en mi intervención 
estaba comentando que esa foto fija es un muestreo muy fiable, porque el ayuntamiento, del 
ayuntamiento, del personal del ayuntamiento forman parte cientos de personas que al final 
estamos todos conectados en la ciudad y nos puede dar una idea, una muestra del punto de 
partida, de como estamos en la ciudad, por eso reitero el voto a favor de nuestro grupo.

Sra. Lirio García:
Si, a ver, yo lo que me pregunto un poco es que valor tiene que el gobierno apruebe el 
ruego, un ruego a la oposición, evidentemente, empiezo a pensar que poco, porque claro 
esto se plantea un 4 de mayo, no en junio, el 4 de mayo se acepto y lo que se acepto es que 
se iban a realizar los test a toda la plantilla y si daba positivo entonces pasábamos al PCR, 
evidentemente no se hecho, a ver, nosotros, tiene que estar autorizado por Conselleria, 
muchísimos ayuntamientos ya, ya el Sr. Ivorra lo ha dicho, lo están llevando a cabo y lo han 
podido hacer, o sea, si se quiere hacer se hace, la cuestión es eso, que haya voluntad de 
hacerlo, por tanto, nosotros apoyamos, evidentemente esta moción, porque es algo que 
desde el principio estamos solicitando y estamos queriendo que se haga. 

Sr. Reig:
Si, Sra. García, si que es en mayo, no es en junio, en junio es lo que refleja en la moción, 
esa era la confusión que he tenido. A ver, siempre este gobierno cuando hemos hablado de 
salud, de prevención, siempre hemos estado al lado de quien lo ha presentado y hemos 
estado a favor, y es cierto, y es cierto, pel que estàvem dient. És cert que hi ha gent que sap 
més que nosaltres, doncs mire, està la Conselleria i està el Ministeri. Ara, el dia 31 d’agost 
hem rebut una circular sobre les competències municipals i autonòmiques en matèria de 
salut pública, i vaig a llegir només el paràgraf que menciona la Covid i que diu: 

“(…) Por parte de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública se podrá plantear 
estrategias de cribado dirigidas a grupos de población más amplios en el entorno de casos o 
brotes con posibles contactos no identificables si el contexto epidemiológico local y el 
entorno del brote lo aconsejan, siempre bajo el criterio y la coordinación de salud pública y 
en ningún caso bajo criterio y coordinación de las entidades locales, ayuntamientos y 
diputaciones al carecer de competencias para ello. (...)”

Jo ara faig entrega a la Sra. Secretària d’una còpia d’esta circular, amb la qual cosa, diem  
nosaltres el que la nostra Conselleria diu, i no podem acceptar-ho.

«CIRCULAR SOBRE LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS EN 
MATERIA DE SALUD PÚBLICA
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»

Sr. Alcalde:
Ha finalitzat?
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Sr. Reig:
Ja està.

Sr. Ivorra:
Hola, sí, ara. Gràcies. Gràcies, Sr. Alcalde. Gràcies, Sr. Silvestre. A veure, és cert el 
plantejament, del que parlem és de prevenció, no és que estiguem en un brot en 
l’Ajuntament d’Alcoi, no, com el que marca, sinó el que estem intentant és previndre, intentar 
fer aquesta foto fixa que vostés han dit en la primera intervenció, perquè el que necessitem, 
igual que el que fan les empreses, perquè les empreses també estan millorant, intentant 
conservar la seua feina i intentar donar servei als seus clients, nosaltres, com a Ajuntament 
d’Alcoi, hem d’intentar millorar. Està clar que els treballadors han fet una tasca excel·lent 
durant el període de confinament, han treballat tot el que han pogut, des de l’Ajuntament 
s’ha fet tot el possible i cal donar l’enhorabona. Tots, els partits de l’oposició i el govern han 
estat col·laborant perquè es feren les coses millor, tots hem col·laborat i així s’ha fet 
referència en diferents mitjans de comunicació per part del portaveu del Partit Socialista i de 
diferents partits de l’oposició, però que realment creiem que després d’un període com el 
que hem passat d’estiu, un període on s’ha augmentat, malauradament aquesta taxa 
d’infeccions, pensem que l’Ajuntament d’Alcoi hauria de treballar, intentant millorar, intentar 
saber aquesta foto fixa del que està passant a la nostra ciutat. L’Ajuntament d’Alcoi té 500, 
600 treballadors quan entren els EMPUJU’s, els ENCUJU’s, i és un percentatge molt 
important, les famílies, els fills, saber aquesta foto fixa en aquest moment també sabríem 
com està la ciutat en este moment. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Bé, doncs com ara ha comentat el Sr. Reig, davant les intencions d’alguns ajuntaments de 
fer test, la Conselleria ha donat instruccions perquè els ajuntaments no anem per lliure i 
respectem els protocols i les actuacions que marca l’autoritat sanitària, que és la competent. 
I, per tant, independentment de la votació de hui, aquest Ajuntament no es declararà en 
rebel·lia i no va a fer una actuació que les autoritats sanitàries diuen que no hem de fer. I, a 
més, jo crec que fins i tot des del punt de vista jurídic i d’intervenció, assumir una 
competència impròpia, sense autorització de qui té competència, tampoc no es podria, es 
podria fer. I, igual que ens preocupa a tots la campanya de la grip, i és important la 
vacunació i aquest Ajuntament, ja ho he dit, no vacunarà per grip a la població ni als 
treballadors de l’Ajuntament perquè li correspon a Sanitat actuar en conseqüència i prendre 
les mesures. I tots els treballadors d’esta casa, i especialment els treballadors que tenen 
atenció al públic, tenen totes les mesures de protecció i de prevenció per a evitar els 
contagis, totes, absolutament, per garantir la seguretat sanitària, no només dels nostres 
treballadors sinó de tots els ciutadans que vénen a fer gestions a l’Ajuntament d’Alcoi. Per 
tant, votem la moció.

Sr. Reig:
Però votem en contra del que la Conselleria ens diu?

Sr. Alcalde:
Sí. El que passa és que després no es podrà executar.

Sr. Reig:
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Bé, no ho sé.

El Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots a favor dels regidors dels grups municipals  
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), aproven la moció presentada pel Grup Municipal Compromís Alcoi.

22. 20942/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREGUNTA-PREC VALORACIÓ TREBALLS DE NETEJA D’ABOCADORS AL CENTRE 
CIUTAT
El Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal COMPROMÍS ALCOI, llig la pregunta-prec 
següent:

«L’últim ple el regidor de Transició ecològica va dir que la neteja dels abocadors de les 
riberes del riu del centre de la ciutat tindrien un cost de 2.000€ a 3.000€

PREGUNTA

 En què dades i/o informes està basada aquesta xifra?»

Sr. Silvestre:
Bon dia, Sr. Alcalde, bon dia, companys i companyes i a totes i a tots els que en segueixen 
per les xarxes socials. Bé, en què dades i en què informes? Doncs en els que em passa el 
Departament i en les que prèviament s’han fet en altres..., en altres llocs; és a dir, en el 
centre i els voltants hem tingut diferents abocadors i cadascun presenta unes 
característiques especials. Aleshores el que es fa és estudiar les necessitats que 
requereixen i després s’executen.

«PREC
Demanem al govern ens facilite documentació de les sol·licituds d’anys anteriors, com 
especificà el regidor, on es detalle el cost d’aquestes intervencions.

Demanem al govern realitze al més aviat possible valoració detallada dels treballs a realitzar 
en l’actualitat.»

Sr. Silvestre:
Sí, a veure, jo crec que, des del departament es facilita tot el que requeriu. De fet, crec que 
en moltes ocasions has anat i t’ho han facilitat. Clar, al final, doncs això, hi ha factures, com 
per exemple la factura de l’estanc de Buidaoli, que en aquest cas va requerir un cost de 
1.084 euros; perquè, clar, estem parlant que moltes vegades requerim operaris especialitats, 
mecanismes de seguretat, grues, excavadores, contenidors que, en ocasions, no tenen des 
del Departament. També està l’altra..., una de les recollides que es va fer a la fàbrica 
d’Escaló, en què, a més a més d’enderrocs, hi havia voluminosos i altres coses, que en 
requerir excavadores i alguna altra maquinària, doncs se’n va pujar a 3.500; és a dir, que les 
factures estan totes a la vostra disposició. I quan demanem al govern que realitze al més 
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aviat possible la valoració detallada dels treballs, doncs estem mirant-ho i estem valorant-ho. 
D’acord?

Sr. Ivorra:
Òbviament, gràcies per l’accés, la disposició i que realitzareu la valoració detallada. 
Bàsicament el que fem i en sou coneixedors per les actuacions, la pregunta que vam fer en 
l’anterior ple, en què parlàvem de l’abocador on s’havia pegat foc a les cases, de l’altre que 
estava a la part de darrere, i hem fet diferents neteges els de Compromís, el que sempre 
estem reclamant és que aquests abocadors sempre es plantegeu que consten molts diners 
de fer, però realment no tenim damunt la taula cap proposta de quin és el cost, i qui, perquè 
parleu de 2 mil..., 3 mil euros, que són molt costosos. Però des que estem fent les 
preguntes, des que estem incitant que netegeu aquests abocadors incontrolats dins de la 
ciutat, dins del mateix nucli de la ciutat, a hores d’ara no tenim cap documentació ni heu 
presentat res, simplement és la vostra paraula. Que són molts diners, però no sabem quants 
són aquests diners i per què aquest cost. Aleshores, us demanem en el prec..., entenc que 
heu acceptat el prec, que ens faciliteu a la major brevetat possible, dins dels termes normals 
de treball de cada departament, com i quin és el cost de netejar aquests abocadors. Gràcies.

Sr. Silvestre:
Sí, a veure, tu especifiques o el centres més en el tema de Sant Miquel. Cal tindre en 
compte que en aquesta zona a vegades s’ha hagut de requerir, per exemple, una empresa 
que s’havia de despenjar, com és «Altitud» i, aleshores, això suposava una despesa extra, 
en aquest cas, en el cas de la zona de Sant Miquel, a veure, si els mateixos operaris de 
l’Ajuntament poden entrar manualment, doncs a la millor, al final, solament es requereix una 
grua o algun altre mecanisme, però bé. A banda d’això, i ja he dit que estem mirant-ho i 
estem estudiant-ho, però sí que voldria fer-me ressò és del fet que sabeu molt bé que els 
abocadors es repeteixen al llarg dels anys i que ja ho vaig dir en el plenari passat, que el 
que volem intentar és que açò d’alguna manera quan es netege, continue net. Per això, hem 
fet aquesta setmana, precisament hem fet una reunió amb tres departaments, els 
d’Habitatge i de Serveis Socials, Policia i Transició Ecològica, per buscar solucions i per 
intentar que una vegada netegem aquest abocador, no es torne a repetir, perquè al final 
estem gastant recursos de tots els alcoians en netejar un lloc que embruten els mateixos 
veïns que després pateixen els inconvenients, d’acord? Evidentment, segons tu dius, és una 
roda; aleshores, nosaltres estem treballant això, estem treballant per buscar solucions i 
estem treballant perquè al final hi haja una solució definitiva i quan es netege... Però torne a 
insistir en el fet que les casuístiques són molt variades a l'hora de netejar els diferents 
abocadors de la zona.

Sr. Alcalde:
Gràcies, Sr. Silvestre. I ara que malauradament hem de lamentar una nova víctima de 
violència de gènere a la Comunitat Valenciana, s’ha convocat a tots els ajuntaments a 
mantindre un minut de silenci a la porta dels ajuntaments i, per tant, anem a fer un recés del 
plenari municipal per a poder mostrar la nostra solidaritat i lamentar que aquesta plaga de 
violència de gènere continue estant present a la nostra societat. Parem 5 minuts i reprenen 
el plenari quan acabem. 

Se interrumpe la sesión del pleno, y a las 12:05 horas se reanuda, tras un receso de 5 
minutos.
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Sr. Alcalde:
Reprenem el plenari després del minut de silenci.

23. 20942/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREGUNTA-PREC CONVOCATÒRIA 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 la pregunta-prec 
següent:

«Al ple de juliol es va aprovar una moció per convocar la Comissió de seguiment de la 
concessió de la gestió indirecta del servei de proveïment d'aigua potable, atés que la 
pròrroga concedida a l’empresa concessionària és d’un any:

PREGUNTA
Quan té pensat el regidor convocar aquesta Comissió per complir els acords del plenari?»

Sr. Martínez:
Aquest mes.

«PREC
Demanem al regidor la convocatòria de la comissió al més aviat possible en aquest mes de 
setembre.»

Sr. Martínez:
Sí, doncs la farem en setembre i la farem o una hora abans o una hora després o després 
de la Comissió de Patrimoni, Obres i Serveis, perquè per si algun cas en aquesta comissió, 
tan necessària per a l’Ajuntament, haguérem de fer alguna cosa o haguérem d'acordar 
alguna cosa, ho hauríem de passar obligatòriament per a l’altra comissió, perquè és la que 
sí que té potestat per a aprovar o no els expedients o els temes que es parlen allí. Per tant, 
si no m’equivoque, sí, el 21 de setembre, crec que és quan convocarem l’ordinària de 
Patrimoni. El 21 de setembre, en horari adequat, convocarem amb posterioritat o amb 
anterioritat millor, aquesta comissió perquè allí puguem debatre sobre aquest tema.

24. 20942/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREGUNTA-PREC  TREBALLS EN ACORDS TRANSPORT UNIVERSITARI
La Sra. Guillem, regidora del grup municipal COMPROMÍS ALCOI, llig la pregunta-prec 
següent:

«L'any 2017 es va aprovar una moció que pretenia millorar el transport i connexions entre 
seus universitàries del nostre voltant i la ciutat d’Alcoi. Els punts d’acord eren:

Demanar a la Mancomunitat un estudi sobre les necessitats de transport públic a les seus 
universitàries del nostre voltant.
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Si ja existeix transport públic demanar a les diferents administracions la millora dels horaris, 
comptar amb les necessitats dels estudiants.

PREGUNTA
 quines gestions s’han realitzat per al compliment d’aquest acord del ple?»

Sra. Baca:
Bé, doncs nosaltres ens vam reunir amb la Mancomunitat en el seu moment i els vam indicar 
i traslladar el que vostés ens demanàvem, i bé, crec que la resta de municipis i pobles, 
normalment, solen tindre prou reunions i donar compte un poc de les necessitats del seu 
poble, incloent-hi la joventut o el transport universitari, si és el cas. També la Mancomunitat 
rep les possibles modificacions o propostes que tinguen els mateixos usuaris i basant-se en 
això fan els seus estudis per a licitar els contractes. Aleshores, nosaltres, com li dic, li vam 
traslladar tot el que els demanàvem, però a banda d’això cal recalcar que també tenen els 
seus canals per a arreplegar informació, que és el que han utilitzat per a fer els precs.

«PREC
 demanem al govern la còpia de la documentació generada»

Sra. Baca:
D’acord, li acceptem el prec i quan tinguem la còpia del que li hem demanat, doncs la 
traslladarem.

Sra. Guillem:
Doncs, moltes gràcies per acceptar el prec. 

Sra. Baca:
Gràcies.

25. 20942/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREGUNTA-PREC  REFORÇ VIGILÀNCIA ZONA PREVENTORI
La Sra. Guillem, regidora del grup municipal COMPROMÍS ALCOI, llig les preguntes-prec 
següents:

«Aquest estiu les instal·lacions del paratge del Preventori han patit diferents actes de 
vandalisme. A més a més, els treballadors de la residència del Preventori han denunciat 
públicament que els sorolls de les reunions de joves, sovint s'allarguen fins entrada la 
matinada. Açò provoca molèsties als residents d’aquest geriàtric, que a més està en zona de 
sorolls restringits. 

Som conscients que aquesta és una zona d’esbarjo dels alcoians/es, i que ha de 
compatibilitzar l’ús recreatiu amb l’ús residencial sanitari. Però, recordem també que són 
diverses les denúncies que s’han fet; per una banda a les instal·lacions de la nova piscina, i 
per altra a la zona de la residència, on s’ha arribat a saltar el reixat i han entrat al jardí, amb 
el perill que l’estat actual per la COVID-19 suposa per als residents, considerem que s’ha de 
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tindre molta precaució i assegurar que ningú que no tinga autorització, puga endinsar-se a 
les instal·lacions de la residència, sobretot mentre dure el perill de la COVID-19.

PREGUNTA
 Quines accions ha realitzat la regidoria de seguretat per evitar aquestes reunions i 

actes vandàlics?»

Sr. Llopis:
Bé, les mesures que s'han pres per part de la regidoria de Seguretat i també per part de la  
caporalia de la Policia consensuades, son les mateixes que es duen a terme en tot el terme 
municipal de la ciutat. El tema dels botellons, el tema de les reunions on estiguen consumint 
el que siga, doncs és intentar anar i pillar-los, enxampar-los, identificar-los i, si és procedent, 
doncs imputar-los el que corresponga, a més d’intentar dissuadir que es tornen a produir les 
reunions en aquests espais.

«
 Hi ha constància de denúncies, queixes i/o avisos d’aquest problema? En cas 

afirmatiu, volem relació.»

Sr. Llopis:
Sí, sí que existeix constància. Existeixen 4 denúncies que la caporalia ha relacionat: 2 
concretament en aquesta instal·lació, a la residència «Mariola-La Asunción»; una a l’actual 
alberg de la casa de Don Cirilo i una a la piscina del Preventori. Vos farem entrega de la 
còpia i també entregarem, perquè conste en acta, i que m’agradaria destacar una qüestió:  
gràcies precisament al fet que els mateixos treballadors van fer la denúncia telefònica les 
dues vegades que s’han produït, aquests actes vandàlics es van poder identificar i 
precisament ja miraran quin tipus de sanció és la que se’ls haurà d’imputar, i en el cas de la 
piscina i de la casa de Don Cirilo, també van ser identificats i també se’ls va poder identificar 
i pillar totes les accions que havien fet:

RELACIÓ DE DENÚNCIES 
DATA: 6/8/2020
AVÍS TELEFÒNIC
SOROLL I MOLÈSTIES CASA DE DON CIRILO (ALBERG)
11/08/2020
AVÍS TELEFÒNIC
MOLÈSTIES I SOROLL DE GENT A LA PISCINA DEL PREVENTORI
EN APLEGAR-HI, NO HI HA NINGÚ
DATA: 3/9/2020
AVÍS TELEFÒNIC
ACTES VANDÀLICS I IDENTIFICACIÓ DELS AUTORS
DATA:  3/08/2020
AVÍS TELEFÒNIC
ACTES VANDÀLICS I IDENTIFICACIÓ DELS AUTORS
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«PREC
 Demanem al govern el reforç policial a la zona fins a solucionar el problema de 

vandalisme, sorolls i els possibles perills als usuaris i treballadors del centre.»

Sr. Llopis:
Bé, ho intensificarem, no únicament en aquest espai. El que sí que intensificarem, 
precisament, és el contacte amb la direcció i amb la gent del centre per tal que ens 
comuniquen al més aviat possible si observen alguna cosa. Nosaltres, la caporalia, ja té 
indicat que és una zona en què moltes vegades s’acumula allí gent i que van a fer botellons i 
tot el tema i, per tant, és una zona calenta que estarem controlant. 

Sra. Guillem:
Bé, moltes gràcies. Jo, simplement, el que volíem dir és que..., bé..., que és una zona 
especialment sensible pel tipus de gent que hi ha ací i voldríem fer un poquet més de... 
Sabeu que jo sempre solc donar les gràcies i ja està, però aquesta vegada no, perquè, per 
una banda, és cert que s’han gastat ací uns diners i és molt important pel que fa a la piscina. 
També és cert que l’Ajuntament arriba fins on arriba en els actes incívics i que no dic que 
siga culpa de l’Ajuntament, ni molt mes, però els mateixos treballadors i treballadores 
geriàtric, una de les coses que estàvem comentant era que hem de prendre açò i que 
s’actue com en qualsevol altra zona o un altre carrer de la ciutat. Algú..., algú pot imaginar si 
uns vàndals entraren i feren un botelló al jardí de l’hospital Verge dels Lliris? quant duraria? 
quant tardaria a arribar la Policia i actuar? A ningú no se li ocorreria i això és així. Per tant, 
hem de pensar que és una zona que és molt sensible i, per favor, sí que demanem..., bé..., li 
donem les gràcies per acceptar aquest prec.

Sr. Llopis:
Bé, per matisar i per deixar clara una cosa: he pogut vore, fins i tot els informes d’intervenció 
de les telefonades d’aquests treballadors, precisament a la residència Mariola-La Asunción, i 
si no recorde malament crec que hi ha una diferència de 5 minuts des que toquen per telèfon 
fins que arriben allí i atenen aquests fets vandàlics i fins i tot identifiquen les persones. De 
tota manera, jo ho he reiterat, no serà en aquest únic espai on han d'estar a l’aguait que es 
produïsquen aquests fets, sinó que serà en tot el terme de la ciutat.

26. 20942/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREGUNTA-PREC ESTUDI ARQUEOLÒGIC AITEX
La Sra. Guillem, regidora del grup municipal COMPROMÍS ALCOI, llig la pregunta-prec 
següent:

«Aquest estiu han començat les obres de construcció de la nova seu d’Aitex a uns terrenys a 
Batoi, prop d’on existia una necròpoli pertanyent al poblat del Tossal

PREGUNTA
 Han estat realitzats els treballs arqueològics corresponents per assegurar que 

aquesta zona no comptava amb deixalles?»

Sra. Zamorano:
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Sí, sí, clar que sí.

“PREC
 En cas afirmatiu volem còpia de l’estudi”

Sra. Zamorano:
Bé, l’expedient està al Museu Arqueològic. Jo n’he fet una còpia; si vol, en acabar la sessió, 
li la facilite.

Sra. Guillem:
Doncs, moltes gràcies.

27. 20942/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREGUNTA  VALORACIÓ PROTECCIÓ DE DADES
El Sr. Ivorra, portaveu del grup municipal COMPROMÍS ALCOI, llig la pregunta següent:

«L’últim ple a l’apartat de precs i preguntes vàrem realitzar una pregunta respecte a la 
valoració de la informació enviada als sol·licitants de certes subvencions en referència a la 
possible entrada en contradicció amb la llei de protecció de dades.

PREGUNTA
 En quin punt es troba aquesta valoració? Volem l’informe emés.»

Sra. Sanjuan:
Sí, gràcies, Sr. Alcalde, i bon dia a tots i a totes. En resposta a l’observació que va fer el 
grup Compromís en el ple passat que apareixien les dades de les empreses i quanties 
rebudes de les subvencions REACTIVA i per si podien estar en contradicció amb la llei de 
protecció de dades, hem estat comprovant que no fóra així i, per si fóra necessari, prendre 
les mesures oportunes, però la publicació d’aquestes dades se cenyeix a la normativa 
d’aplicació, ja que en anar destinades a empreses, per tant, persones jurídiques, no els és 
d’aplicació la llei de protecció de dades, sinó la normativa de subvencions. A més, hem 
comprovat que així ho fa també, sense anar més lluny, la Conselleria d’Economia on posa el 
número d’expedient, el NIF, té el nom complet de l’entitat i la quantitat subvencionada.

28. 20942/2020 GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI 
PREC DISPOSITIU SEGURETAT PARC CARRER EL CAMÍ
La Sra. Guillem, regidora del grup municipal COMPROMÍS ALCOI, llig el prec següent:

«Els veïns del parc infantil situat entre El Camí i carrer Músic Pérez Monllor han realitzat 
diferents queixes de sorolls, brutícia i reunions de gent per a vendre substàncies prohibides. 

Aquestes reunions no deixen als pares poder gaudir de la zona infantil per la sensació de 
falta de seguretat, a més de la brutícia que acaba quedant a la zona.

PREC
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Demanem al regidor de seguretat que confeccione un dispositiu per augmentar la presència 
policial a la zona fins a eliminar aquesta sensació d’inseguretat dels veïns.»

Sr. Llopis:
D’acord, és una zona que habitualment hem atés per part de la Policia Local. Precisament 
aquesta corporació té diversos regidors que precisament viuen per la zona, jo inclòs; és a 
dir, jo tire la brossa precisament allí, i sí que és veritat que, a vegades, per no generalitzar i 
no deixar-ho tampoc tan obert, hi ha moments en què es veu una quantitat de gent que està 
allí tenint unes conductes un poc, un poc, per no dir molt roïnes i, per tant, sí que s’ha 
traslladat a la Policia Local, a la caporalia, per tal que siguen sabedors i intensifiquen la 
presència en aquest lloc concretament.

Sra. Guillem:
Doncs, moltes gràcies per acceptar el prec i per intensificar la vigilància.

29. 20852/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
MOCIÓN POR LA QUE SE RECLAMAN MEDIDAS DE GARANTÍA PARA LA 
SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANOS FRENTE A LA OKUPACIÓN ILEGAL 
DE VIVIENDAS
El grupo municipal CIUDADANOS presenta la siguiente moción:

“El derecho a la propiedad privada forma parte de la arquitectura institucional de los Estados 
de Derecho. Su protección resulta esencial. Así lo expresa el artículo 33 de la Constitución 
española, al igual que el Código Civil y otras normas de nuestro ordenamiento jurídico. En 
los últimos tiempos, la sociedad española está siendo testigo de un fenómeno enormemente 
perjudicial llevado a cabo por grupos que, valiéndose de una deficiente regulación legal, han 
cargado a menudo contra las familias vulnerables: la ocupación ilegal de viviendas. 

A fin de comprender correctamente este problema, es imprescindible abordar tres 
precisiones. La primera es jurídica: las garantías que han de proteger al derecho de 
propiedad. Dentro de este ámbito, se encuentran las reacciones jurídicas contra los actos de 
ocupación ilegal de viviendas, a menudo bien calificadas como delitos de «usurpación» y 
tipificadas en el Código Penal como la utilización de inmuebles ajenos sin autorización 
(artículo 245.2). 

La segunda distinción, esta vez de naturaleza política, se refiere, por un lado, a aquellos 
supuestos de desahucio en situaciones de necesidad y vulnerabilidad o motivados por 
ejecuciones hipotecarias; y, por otro, aquellos en los que se incluyen las ocupaciones 
ilegales. Ambos suponen, en efecto, una privación del derecho de la propiedad, pero, 
mientras que las víctimas de desahucios merecen toda nuestra protección en la medida de 
lo legalmente posible, las ocupaciones ilegales de viviendas, al contrario, merecen todo 
nuestro reproche. 

Por último, es necesario distinguir entre dos tipos de ocupaciones ilegales. Por un lado, las 
llevadas a cabo por individuos o grupos de delincuencia organizada, que perpetran estas 
ocupaciones de forma premeditada y con una finalidad lucrativa, aprovechándose de esas 
mismas personas en situación de vulnerabilidad a las que tenemos a bien proteger, a veces 
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incluso extorsionándolas para obtener una compensación económica como condición previa 
para recuperar su vivienda; y, por otro, las realizadas por grupos antisistema. 

Contra ambos grupos se debe actuar en defensa de la ley y la propiedad privada. La 
«okupación» es un acto ilegal que merece el reproche de los poderes públicos. Convierte a 
los dueños y a los vecinos en víctimas. En efecto, las comunidades de vecinos también 
sufren del deterioro de la convivencia, siendo, por ejemplo, el tráfico de drogas de los 
llamados narcopisos el caso más extremo. Por su parte, los propietarios e inquilinos se 
encuentran ante la imposibilidad de entrar en su propia casa al volver de unas vacaciones o 
de una corta ausencia. Así, a causa de la escasa protección de la propiedad privada y la 
lentitud de los procedimientos judiciales, estos dueños y vecinos se enfrentan a un grave 
problema que, hoy por hoy, carece de solución justa y eficaz. A mayor abundamiento, los 
números de la «okupación» nos ofrecen un retrato aún más preocupante: las ocupaciones 
ilegales han experimentado un elevado crecimiento durante los últimos años. 

En definitiva, puede concluirse que actualmente nuestro ordenamiento jurídico es incapaz de 
garantizar suficientemente a los ciudadanos la tenencia y el disfrute pacífico de su 
propiedad, puesto que los cauces legales son manifiestamente insuficientes. Es urgente y 
necesario, por tanto, introducir distintas modificaciones legales que afronten, en su 
integridad, el fenómeno de la ocupación ilegal. Por ello, el Defensor del Pueblo ya inició, en 
diciembre de 2016, una actuación de oficio ante la Secretaría de Estado de Seguridad y la 
Fiscalía General del Estado por las quejas de ciudadanos que ponen de relieve el aumento 
de la ocupación ilegal de inmuebles en España, y recomendaba prever los cauces 
adecuados para la adopción de medidas de carácter cautelar que restituyan, de manera 
inmediata, al titular del inmueble la posesión y disfrute del mismo, mediante la tramitación de 
un procedimiento judicial rápido. 

Conviene resaltar que el Derecho comparado ampara esta visión. Prácticamente todos los 
países de nuestro entorno disponen de procedimientos rápidos y eficaces para, ya sea 
mediante la intervención de un juez o simplemente a través de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, desalojar a los ocupantes y, de forma inmediata, devolver la 
propiedad y posesión de una vivienda a su legítimo propietario. Entre otros, Holanda, 
Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Dinamarca garantizan a sus ciudadanos la 
recuperación de su legítima propiedad en un plazo envidiablemente corto de tiempo. 

La Administración más directamente implicada en la problemática derivativa de la ocupación 
ilegal de viviendas es la Administración Local. Es indudable que hay una afectación a la 
seguridad y convivencia ciudadanas cuya responsabilidad ha de recaer sobre los 
Ayuntamientos. Estas Administraciones son las más próximas a los ciudadanos y las que 
deben ofrecer una respuesta más inmediata a un fenómeno que tanto está perjudicando a 
los vecinos. Para hacer frente al problema que representa la okupación, los Ayuntamientos 
con las potestades adecuadas, a la altura de la responsabilidad que la ciudadanía les 
reclama. Sería ilógico que aquella Administración a la que los ciudadanos le exigen 
respuesta, precisamente, estuviera desamparada por las leyes por no habilitarle con las 
potestades adecuadas. 

Siendo conscientes de estas circunstancias, el Grupo Parlamentario Ciudadanos en el 
Congreso de los Diputados recientemente ha registrado una Proposición de Ley de 
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garantías para la seguridad y convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal de 
viviendas. Una iniciativa que busca defender a los legítimos propietarios que ven su vivienda 
usurpada por okupas que acceden ilegítimamente por la fuerza, o lo hacen de la mano de 
mafias que se lucran con la okupación aprovechando la ausencia de sus propietarios, a 
veces incluso en periodos tan cortos como las vacaciones. Como también persigue acabar 
con la existencia de aquellos inmuebles que son okupados por organizaciones criminales 
con la finalidad de que sirven como base o como medio para cometer otros crímenes, sean 
robos, trata con fines de explotación sexual o tráfico de drogas, como sucede en los 
llamados “narcopisos”.

Teniendo presente todo lo anterior, al objeto de defender la propiedad privada, garantizar la 
convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, el 
Grupo Municipal de Ciudadanos propone el debate y aprobación de los siguientes:

ACUERDOS
1. Elaborar un Plan Municipal contra la Okupación Ilegal de Viviendas, con el fin de asegurar 
la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos propietarios, en 
coordinación con el Gobierno de la Comunidad Autónoma y en consonancia con las 
medidas que éste adopte con el mismo fin, que incluya tanto medidas de refuerzo de la 
seguridad y la vigilancia de inmuebles abandonados susceptibles de ocupación ilegal como 
la puesta a disposición de los propietarios afectados de servicios de asesoramiento y 
orientación jurídica.

2. Potenciar la coordinación y la cooperación institucional para reforzar la eficacia en la 
lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular, entre la Policía Municipal, las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado [y la Policía Autonómica o Unidad Adscrita del 
CNP en la Comunidad Autónoma], así como con la Administración de Justicia, para 
asegurar una pronta actuación ante ocupaciones que atenten contra la seguridad y la 
convivencia ciudadanas.

3. Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover todas las reformas 
legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y 
la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, entre otras:

a) Agilizar en todo lo posible los juicios relacionados con los desalojos de inmuebles 
ocupados ilegalmente, previendo la restitución inmediata de la vivienda a los legítimos 
propietarios cuando el inquilino denunciado no pueda acreditar la ocupación legal del 
inmueble por cualquier medio válido en derecho;

b) Habilitar a las Juntas de propietarios para instar los desalojos de inmuebles ocupados 
ilegalmente que afecten a la convivencia de la comunidad de vecinos, 

c) Reforzar las competencias de los Ayuntamientos para velar por la seguridad y 
convivencia ciudadanas en casos de ocupaciones ilegales de viviendas, facultándolos 
para subrogarse en las acciones de desalojo de los propietarios que no las ejerzan en 
casos de ocupación ilegal que afecten a la seguridad y convivencia ciudadanas;

d) Endurecer las sanciones penales de los delitos que versen sobre ocupaciones ilegales de 
inmuebles que se lleven a cabo con violencia o fuerzas en las cosas, que sean 
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auspiciadas por mafias, con ánimo de lucro o como medio para cometer otros delitos, 
como la trata con fines de explotación sexual o el tráfico de drogas. 

4. Dar cuenta al Pleno de la Corporación Municipal que se adopten en cumplimiento de los 
acuerdos antes referidos, incluidas aquellas que se impulsen por parte del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma, del Gobierno de España y de las Cortes Generales.”

Sra. Rosa García:
Gracias de nuevo Sr. Alcalde. Bueno, hemos registrado esta moción en consonancia con la 
proposición de ley que Ciudadanos presentó en el Congreso de los Diputados para luchar 
contra la ocupación ilegal de viviendas, un problema que está generando inseguridad 
ciudadana así como un alto grado de conflictividad en nuestras ciudades, problemática a la 
que Alcoy, desde luego, no es ajena. Como es sabido, durante estos últimos años se ha 
proliferado la aparición de mafias que se aprovechan de familias vulnerables para 
engañarlas y extorsionarlas…

Sr. Alcalde:
Anem als punts d’acord.

Sra. Rosa García: 
Ah, bueno, pero yo no estoy leyendo la moción, pero si quiere leo los puntos de acuerdo.

Sr. Alcalde:
Ah!

Sra. Rosa García:
No estoy leyendo la moción, estoy explicando un poco, no sé si…, lo hago después, lo hago 
después.

Sr. Alcalde:
Llija els punts d’acord i iniciem el debat.

Sra. Rosa García:
De acuerdo, bien, vamos allá.

El Sra. Rosa García, portavoz del grupo municipal CIUDADANOS, lee los puntos de acuerdo 
de la moción.

Sr. Abad:
Gracias Sr. Alcalde. En principio no voy a entrar al debate de esta moción pero voy a leer 
una noticia de ayer: “52 viviendas usurpadas en una urbanización de Madrid. Los vecinos 
desesperados, se organizan para protestar, y la respuesta de las mafias, queman sus casas 
delante de ellos.”, espero que esto no llegue pronto a nuestra ciudad. Gracias. 

Sra. Obiol:
Bon dia de nou. M’agradaria tornar a repetir alguna de les coses que ja he dit, no totes, 
perquè al final estem amb diferents mots, i de diferent manera, veritat?, però el contingut és 
molt similar, és el discurs de la por i assenyalar els símptomes i no el problema, perquè si 
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realment necessitàrem un pla per a..., un pla local com es demana en un dels punts, en 
sembla que el primer, Sra. García, si no m’equivoque, per a lluitar contra l’ocupació il·legal 
ací a Alcoi, haurien de saber quins nombres, quines xifres d’ocupació il·legal tenim, de quin 
tipus són, primerament per a plantejar-nos si això realment és necessari o no és necessari 
fer-ho a la nostra ciutat, perquè dubte molt que nosaltres ens n’anem a l’Ideal a fer-se uns 
garibaldinos i quan arribem a casa tinguem la casa ocupada, crec que no estem parlant 
d’això, crec que no estem parlant tampoc que s’ocupen habitatges de primera residència, 
sinó que són cases buides i, per tant, creiem que allò que ens hem de preguntar és per què 
tenim tanta casa buida amb tantes persones per accedir a l’habitatge. Aquest és el 
problema, el problema fonamental. Escoltant el que deia el company, el Sr. Abad, abans de 
la seua experiència personal, sentim molt aquesta experiència, però és una experiència 
individual, és una experiència que no pot ser generalitzable, perquè nosaltres no som 
representatius de res. Per això, demanàvem dades, si realment són, sí és un problema real, 
hi deu haver dades que ens manifesten que és un problema al qual hem de donar solució, 
però de moment les dades que semblen, que existeixen, no arriben a l’1% de les cases 
buides de tot l’estat espanyol. Un 0,03% llegia l’altre dia en premsa. Per tant, és una cosa 
minoritària que existeix, que li hem de donar solució, perquè sobretot afecta els col·lectius 
més vulnerables, però, sobretot, sobretot hem de procurar posar en context el problema i fer 
evident que el problema és que no podem accedir a l’habitatge. Perquè el que em fa por, i ja 
ho deia en la intervenció, en l’altra moció, pareix que s’estiga fent un procés de 
criminalització de la pobresa i, al mateix temps, empobrir els pobres. I ja està. Tornem a 
defensar que cal anar a la... Connectes ara o he de parar ja?

Sr. Jordi Martínez:
No, no, estava…

Sra. Obiol:
D’acord, m’has donat un bonus. Tornem a defensar que hem d’anar a l’arrel del problema, 
que són els sous baixos; que són l’altíssima desocupació; que són la degradació urbanística 
d’algunes, algunes de les parts dels nostres..., dels nostres pobles, de les nostres ciutats; la 
temporalitat; uns preus d’habitatge desorbitats; la pobresa. Només, només sí solucionem 
això, podrem solucionar aquesta problemàtica de l'ocupació il·legal dels habitatges.

Sr. Santiago:
Gràcies, Alcalde, de nou i bon dia a tot el món. El problema de l’habitatge és que molta gent 
no té accés a un habitatge, tal com comentava la companya de Guanyar. El problema de 
l’habitatge és que en l’última dècada s’ha considerat una mercaderia i no un dret. El 
problema de l’habitatge és que al País Valencià hi ha almenys unes 20.000 cases buides, tot 
i que milers de persones en necessiten una. El problema de l’habitatge és que els bancs, als 
que vam regalar 60.000 milions d’euros, tenen milers de cases buides i tancades. El 
problema de l’habitatge és que el Partit Popular va regalar habitatge públic i no va construir-
ne de nou. El problema de l’habitatge és que els fons voltor compren les cases de les 
famílies desnonades per 1.000 euros i les mateixes famílies desnonades no tenen aquesta 
opció. Per això la importància del decret de tanteig i retracte que va aprovar aquest ple ara 
farà un mes. El problema de l’habitatge és l’augment del preu del lloguer, perquè 
lamentablement al País Valencià tenim l’honor de liderar la pujada del lloguer amb un 68% 
en els últims 5 anys, i tot perquè no tenim suficient habitatge públic. Per això la importància 
de les noves mesures que prendrà la Conselleria per a revertir aquesta situació, com pot ser 
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la creació d’un portal immobiliari que sancione els grans propietaris que no traguen 
habitatges desocupats al mercat. Sincerament, des de Podem pensem que hem de fer una 
anàlisi de la situació habitacional més acurada, perquè com he dit o com s’ha dit en aquest 
saló de plens, un dels principals problemes al nostre país és, precisament, la quantitat 
d’habitatges buits i abandonats, segons el cens oficial de població i habitatge més recent, 
elaborat per l’INE. El 2011 hi havia més de 3 milions de cases buides a Espanya, el nombre 
d’habitatges buits va augmentar en quasi un 11% en l’última dècada i de les cases 
construïdes durant el període d’auge de la construcció, el 18,5 continuen buides; per això 
l’alt nombre d’habitatges abandonats. I també s’ha comentat en aquest saló de plens, tot açò 
genera, precisament, un procés de degradació urbana que cal abordar de manera urgent per 
part de totes les administracions públiques. Sens dubte, sens dubte, el principal problema 
que ens trobem és, precisament, la vulneració del dret a l’habitatge al nostre país i, per això, 
veiem que és necessari un sistema de protecció social que aborde aquest fenomen en 
comptes..., en comptes d’atacar i criminalitzar les persones i famílies en situació de 
vulnerabilitat i sense alternativa habitacional. Des de Podem entenem que el que es busca 
amb aquestes mesures és, precisament, criminalitzar les famílies vulnerables pel fet 
d’ocupar un habitatge en situació precària i per necessitat. Per això és necessari l’augment 
del parc públic d’habitatge i lloguer social, perquè, miren, segons Amnistia Internacional, 
Espanya en aquests moments, i acabe en breu, té un dels percentatges d’habitatge social 
més baixos de la Unió Europea, un 1,1%, només superat per Grècia, i un d’altres països 
com Holanda, Àustria, el Regne Unit o França, i acumula el 30% dels habitatges buits de tot 
Europa, que estan en mans dels grans tenedors per a destinar-los no precisament per a l’ús 
social de l’habitatge, sinó a l’especulació en el mercat immobiliari. Per això també 
necessitem crear un gran parc de lloguer a preu assequible, combatre l'especulació i 
impulsar noves figures de cessió d’habitatge a l’administració. En definitiva, i amb això 
acabe, no podem donar suport a aquestes proposicions de llei, tal com ha comentat la 
companya de Ciudadanos, que s’han presentat en les Corts, que s’emmarca en una 
campanya mediàtica a través dels mitjans de comunicació per a criminalitzar les persones i 
famílies en situació de vulnerabilitat, moltes agreujades per la crisi de la Covid-19 i sense 
una alternativa habitacional, i desviar l’atenció, desviar l’atenció dels vertaders problemes 
habitacionals que hi ha actualment per a poder garantir el dret a un habitatge digne. I, tal 
com estableix l’article 96 de la Constitució Espanyola, i amb això acabe, l’habitatge no pot ni 
ha de ser un producte més de mercat en mans d’empreses o bancs que fan servir un dret 
bàsic, com el nostre lloc on viure, per a fer negoci. Gràcies.

Sra. Guillem:
Gràcies de nou, Sr. Alcalde. Bé, tal com s’ha afirmat en l’exposició de motius, el dret a la 
propietat privada forma part del nostre estat de dret expressat en l’article 33 de la 
Constitució, però el dret a un habitatge digne també està representat a la Constitució 
Espanyola en l’article 47. És cert que les persones i famílies que pateixen una ocupació 
il·legal de les seues propietats acaben sent víctimes d’una acció que s’allarga en el temps i 
no tan sols afecta la part econòmica, sinó que moltes vegades també comporta efectes 
morals. Però, el que no hem tingut suficientment en compte han sigut les vertaderes 
circumstàncies de la necessitat d’ocupació de certes persones. Comparem l’Estat Espanyol 
amb estats com Holanda, Alemanya o Dinamarca, estats on si bé és cert que la legislació 
contra l’ocupació és molt més eficaç que ací, també ho és la legislació que assegura un 
habitatge digne i evita els desnonaments, sobretot els expressos. Estem a l’estat amb més 
habitatge buit de tota la Unió Europea. Moltes de les ocupacions afecten sobretot els fons 
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voltor, conseqüència de la crisi de la rajola del 2008, i que ha fet de l’habitatge i del dret a la 
propietat privada tot un negoci basat en l’especulació, una especulació que, per cert, hauria 
d’impedir la llei, tal com diu la mateixa Constitució: «Todos los españoles tienen derecho a 
disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las 
condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este 
derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la 
especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística 
de los entes públicos.». Amb tot açò, l’única cosa que volem dir és que, si estem a favor de 
la propietat privada, també estem a favor del dret fonamental a l’habitatge. És per aquesta 
raó que considerem que el text presentat queda un poc fluix a l’hora de garantir aquest 
segon punt. Si millorem la legislació per a protegir la propietat privada, ho haurem de fer de 
forma paral·lela amb la millora i la garantia del dret a un habitatge digne. D’aquesta forma si 
ho evitem, perquè ja no calen les ocupacions per necessitat, podrem actuar de forma més 
contundent sobre aquelles que es puguen produir, ja que el dret fonamental estarà garantit, 
però primer haurem de garantir aquest dret. Per altra banda, pel que fa al punt B) dels 
acords, donar poder a les juntes de veïns no ajuda a evitar aquestes ocupacions i el que ens 
preocupa és obrir la porta al fet que les juntes puguen triar els veïns de forma arbitrària, tal 
com passa en el sistema estatunidenc, on de forma arbitrària es pot negar el lloguer o la 
compra a una persona que vulga vindre a viure al teu edifici. Imaginem que diguen que no 
m’agrada que vinga una parella de gais, o no m’agrada tindre per veïns una parella de 
feixistes; per tant, considerem que és un punt que hem de tindre en compte. A més, en el 
cas d’embargaments hipotecaris, els bancs no poden quedar-se amb l’immoble mentre la 
persona embargada continua pagant el deute, és que això és una cosa absolutament 
immoral. Per tant, per això considerem interessant esmenar aquests canvis, primer llevar el 
punt B) i després afegir «Instar les administracions a augmentar el pressupost en habitatge 
públic i garantir així que tota la població que ho necessite tinga un habitatge digne. I Instar 
els partits polítics i les Corts Generals a canviar la llei per tal que, en el cas d’un procediment 
hipotecari, es faça la dació de l'immoble en paga del deute hipotecari i d'habitatges de 
residència única.»

Sra. Payá:
Gracias Alcalde. Bueno, ha quedado claro que el Partido Popular somos conscientes del 
problema que presenta la ocupación ilegal de vivienda en España y en la ciudad y ya lo 
eramos en febrero del 2017 cuando presentamos la primera moción con medidas contra la 
ocupación ilegal de viviendas, muy similares a las que plantea hoy el grupo Ciudadanos, 
solicitamos establecer un protocolo municipal, aquí se plantea un plan municipal con una 
serie de medidas, y ya digo, muy semejantes. En aquella ocasión la moción salió adelante 
con el apoyo de toda la Corporación menos Guanyar, defendida por el ahora portavoz de 
Podemos, el Sr. Santiago, y así el gobierno municipal se comprometió a crear ese protocolo 
y trabajar sobre todos los casos de ocupación ilegal dentro de la legalidad, inventario de 
viviendas, y locales susceptibles de ocupación, mayor vigilancia, asesoramiento a los 
ciudadanos víctimas y estrecha colaboración con las policías. En septiembre de 2018 
presentamos un ruego solicitando un informe sobre las acciones realizadas y una 
calendarización de las acciones pendientes de realizar, la respuesta del gobierno, pues la 
tan manida respuesta de este gobierno “estamos en ello”, y que ya tenían todos los pisos 
ocupados ilegalmente identificados gracias a la colaboración con la policía. Respecto al 
resto de medidas pues trabajar, consensuar con Fiscalía y Subdelegación del Gobierno, 
soluciones que se planteaban en la moción pues era un brindis al sol, poco menos que un 
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imposible, no estaba en sus manos. En abril de 2019 y por tercera vez insistimos en el tema, 
en esta ocasión planteamos apoyar la proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal, 
el Partido Popular de Alcoy la presentó la moción para conseguir recuperar el consenso que 
se consiguió un año antes, a caballo entre dos legislaturas y ante la convocatoria de nuevas 
elecciones, faltaban 15 días, donde dije digo, digo diego, todos los partidos recalcularon sus 
posiciones y solo recibimos el apoyo de Ciudadanos y el rechazo del resto de la 
Corporación, la razón es obvia, electoralismo, ya se vislumbraba un pacto de izquierda con 
lo que al Partido Socialista le convenía naturalizar este tipo de delitos, como diría el Sr. 
Pablo Iglesias. Posteriormente, en noviembre de 2019 presentamos otro ruego rebajando ya 
nuestras expectativas que se aplicaran solamente a las medidas que estaban en manos del 
gobierno municipal, que dependieran solo de esta administración, aceptan el ruego y nos 
emplazan a una reunión informativa que finalmente nunca se produjo. Tal y como firmaron 
en el pleno pasado no han habido muchas reuniones con vecinos, ni con vecinos ni con 
afectados, no lo consideran relevante y no sabían que tenían que informar, esto demuestra 
el compromiso del gobierno municipal con los ciudadanos de Alcoy para corregir este grave 
problema social y de convivencia, generado por la falsa vía de acceso a una vivienda. 
Gracias.

Sra. Baca:
Gracias Alcalde. Bueno, decirle a la Sra. Paya que me parece también una barbaridad 
afirmar que a nosotros nos da igual, que a la gente le ocupen viviendas, a particulares, las 
reuniones que hemos hecho las hemos tenido con esas personas, no quiere decir que 
tengamos que estar continuamente diciéndoles con quien nos hemos reunido y con quien 
no, y después se han tomado las soluciones que en ese momento se han podido llevar a 
cabo. Bueno y a parte de esto, entiendo que la moción que presenta la Sra. García es muy 
bien intencionada y fruto de conocer situaciones de desesperación de particulares que han 
vivido una ocupación en su vivienda. Leyendo la exposición de motivos de su moción, hace 
afirmaciones como que nuestro ordenamiento jurídico es incapaz de garantizar el disfrute 
pacífico de su propiedad puesto que los cauces legales son manifiestamente insuficientes. 
Otra afirmación que también me parece poco acertada es que los propietarios e inquilinos se 
encuentran ante la imposibilidad de entrar en su propia casa al volver de unas vacaciones o 
de una corta ausencia, es una afirmación que como han comentado otros compañeros se 
está utilizando sistemáticamente por parte de algunos medios y partidos políticos y que es 
falsa, como se ha demostrado, esta situación está tipificada como allanamiento de morada y 
constituye un delito flagrante donde independientemente del proceso judicial al que se abrirá 
para castigarlos, la policía puede entrar ahí para identificar, detener y poner fin al delito y sin 
orden judicial, así en el artículo 18 de la Constitución lo pone, el artículo 15 en la Ley de 
Protección de Seguridad Ciudadana y el artículo 553 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Dejen ya de confundir a la ciudadanía con estas afirmaciones, es que ya existen 
instrumentos en el ordenamiento jurídico como es la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2015, 
donde se reguló el desahucio exprés a través de medidas cautelares para el desalojo y así 
lo establece en el artículo 13. También está la ley 5/2018 donde los particulares, entidades 
sin ánimo de lucro y administraciones, que no bancos, pueden interponer una demanda para 
la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda, en 5 días, dando parte a 
Servicios Sociales para valorar si existe vulnerabilidad o no y ofrecer una alternativa 
habitacional, el problema aquí es la carga de trabajo que existe en los juzgados para hacer 
efectivos esos plazos, no la falta de instrumentos jurídicos, ¿piensan que es una cuestión de 
acortar plazos o más bien de dotar de recursos a los juzgados?, y en muchos casos estos 
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ocupantes tienen niños, ¿que hacemos con ellos en 24 horas como el proyecto de ley que 
propone su partido?, ¿les pegamos también la patada en el culo, Sr. Abad?, como dice el 
suyo, ¿que pasa si nos encontramos con un propietario que ha sido denunciado y no le da 
tiempo a presentar documentación?, ¿lo tiramos de su casa?, ¿creamos nuevos conflictos?, 
es evidente que hay un problema de agilidad y otros aspectos técnicos y competenciales 
respecto a los ayuntamientos, en esos casos concretos que sí deberían reforzarse, y estoy 
de acuerdo, y que aparecen en esta moción pero sin reformar lo que ya existe. Continuaré 
en la segunda intervención.

Sr. Alcalde:
Continuará.

Sra. Baca:
Continuará.

Sra. Rosa García:
Gracias Sr. Alcalde. Bueno, voy a intentar ordenar el debate. Estaba diciendo al inicio de mi 
intervención que la problemática de la que estamos hablando, Alcoy no es ajeno a esta 
problemática. Como es sabido, durante los últimos años han proliferado la aparición de 
mafias que se aprovechan de familias vulnerables para engañarlas y extorsionarlas 
instalando a ocupas ilegalmente en sus viviendas y solicitándoles una cantidad de dinero por 
devolverles su propia casa, hemos podido escuchar en un medio de comunicación local 
aquello de “le devuelvo su casa por 12.000 euros”, igualmente estas mafias subarriendan y 
venden a personas vulnerables están viviendas incluso van más lejos y llegan a utilizar las 
casas como lugares para instalar negocios ilegales como prostíbulos, traficar con drogas, 
etc., esto es algo que también conocen de buena mano, porque es que lo tenemos aquí al 
lado, no somos ajenos a este problema ninguno, de esta forma cualquier persona puede 
convertirse, a día de hoy, en víctima de estas mafias y verse incluso sin vivienda cuando es 
propietario de un piso, sin posibilidad de recuperar su propiedad de forma inmediata porque 
cuando acuden a la justicia, se encuentran con un proceso largo que permite al ocupa 
quedarse con la posesión de la vivienda durante años a la espera de que el juez decida, es 
por eso por lo que nuestra formación ha presentado en el Congreso de la Diputados la 
proposición de ley de garantías para la seguridad y convivencias ciudadanas frente a la 
ocupación ilegal de viviendas donde se incluyen medidas como que los jueces entreguen la 
posesión de la vivienda a sus propietarios y luego se pleitee o el fomento de políticas de 
vivienda para que nadie se vea obligado a ocupar viviendas ilegalmente por encontrarse en 
estado de necesidad o la de permitir a la policía identificar a los ocupantes de las viviendas 
con todas las garantías constitucionales además de pedir el endurecimiento de penas a 
mafias, ojo, a mafias que se lucran de la ocupación ilegal, medidas que en conjunto 
entendemos que merecerían el apoyo de este pleno. Respecto a las manifestaciones 
realizadas por las formaciones políticas, intentaré hablar en general, después quizás me 
centre, consideramos que no han dado respuesta o no han entrado a debatir los  aspectos 
planteados en nuestra moción sino que se han centrado más bien en defender su ideario 
político, algo que es totalmente viable pero, pero a mi hubiera gustado más que hubiéramos 
centrado en los puntos exactos de esta moción, porque nuestra moción no va de defender a 
los grandes tenedores de viviendas, desde luego tampoco a los fondos buitre, para nada, 
frente a las personas vulnerables, que como se recoge en nuestra proposición de Ley, son 
también victimas, ellos son víctimas de esas mafias de las que hablamos, por lo que 
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planteamos y exigimos el fomento de políticas de vivienda destinada a estos colectivos, y 
también queremos hacer referencia a las dudas o reticencias respecto a la 
constitucionalidad, Sra. Baca, de las reformas legales que planteamos, ya que aquí no se 
trata, ni mucho menos, de confrontar o poner por encima el derecho a la propiedad privada 
con el también derecho constitucional a la vivienda digna, sino de agilizar los trámites 
judiciales cuando se producen estas situaciones y de sancionar con más severidad los 
delitos que versan sobre ocupaciones ilegales de inmuebles cuando estos son perpetrados 
por mafias que están haciendo de ello su negocio, ya que es evidente que las penas 
existentes hasta ahora no son efectivas y se reducen, en la práctica, a meras multas que ni 
siquiera se abonan. Sra. Obiol, bueno, en primer lugar y antes me van a permitir que 
agradezca a todos y cada uno de los miembros del consistorio de los que hoy han 
intervenido, su tono amable y creo que con voluntad de aportar esto, lo primero, y Sra. 
Obiol, que sea probablemente un problema minoritario no significa que carezca de 
importancia, como usted sabe, la pobreza es algo que, desde luego, ni, ni podemos, ni 
debemos, ni Ciudadanos va a criminalizar, no la hacemos Sra. Obiol, no va de eso esta 
moción. Sr. Santiago estoy de acuerdo con su discurso acerca del problema de la vivienda, 
como meterme con usted, ¿no?, en este sentido, que esta tan inmiscuido en este tema pero 
nosotros no queremos que desvíen la atención, Sr. Santiago, de lo que estamos diciéndoles 
y usted sabe que la está desviando, no la desvíen a lo que hizo el PP, muy deleznable, 
estoy de acuerdo con usted, no la desvíen hacia los fondos buitres, porque esta moción no 
va de eso, esta moción no criminaliza a las personas vulnerables, ¿que personas son 
vulnerables, Sr. Santiago, que personas son vulnerables?, únicamente las personas que se 
encuentran sin una vivienda o cree que también son vulnerables esas personas, esas 
familias que cumplen a diario con sus obligaciones, pagando su vivienda con su trabajo, 
¿son vulnerables también para usted?, porque seria importante conocerlo, ustedes están 
trabajando seriamente  con el observatorio de la vivienda y nosotros desde nuestro puesto 
trabajaremos codo con codo también con ustedes, no tiene nada que ver nuestra moción 
con lo que ustedes y nosotros pedimos. También. Sra. Guillem, estoy de acuerdo con usted, 
la ley es muy clara, lo que no dice en ningún sitio de esa ley y si me equivoco me lo señala, 
es que dentro del derecho de vivienda se pueda usurpar la vivienda privada como un 
derecho, eso yo, no creo que esté en la ley, pero vamos que si está usted me lo señala. Su 
interpretación acerca de las juntas de vecinos es muy particular, no, yo no lo entiendo así, 
de todas maneras si ese es el problema, Sra. Guillem, yo quiero que ustedes puedan votar a 
favor de esta, de esta moción y no va a ser ningún problema, en absoluto, retirar ese punto. 
Y, por último, Sra. Baca, podíamos haber matizado las afirmaciones poco apropiadas que a 
usted le parecen que constan en nuestra moción, claro que lo podríamos haber hecho, ojalá 
lo hubiéramos podido consensuar un texto que le resultara más amable para que pudieran 
haber aprobado esta moción, que se ha aprobado en muchos otros ayuntamientos con el 
voto del Partido Socialista, como por ejemplo en San Vicente del Raspeig, en Aspe.

Sr. Alcalde:
Vaja acabant.

Sra. Rosa García:
En fin, en varios ayuntamientos ha sido aprobada por el Partido Socialista. Gracias.

Sr. Abad:
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Gracias Sr. Alcalde. Por coherencia y por compromiso mi voto, como no puede ser de otra 
manera, será favorable y como la Sra. García ha dicho, en otros municipios se ha llegado a 
acuerdos, incluso en Campello, que se presentó conjuntamente con Vox, PP y Ciudadanos, 
pero aquí, no, no ha sido posible porque con la Sra. García no pude llegar a un acuerdo y…,

Sra. Rosa García:
¿Cómo?

Sr. Abad:
Que me ofrecí a hablar con usted para llegar a un acuerdo y presentar una moción conjunta 
pero la negativa pues me hizo presentarla…

Sra. Rosa García:
Hoy (….).

Sr. Abad:
Hoy no, demà, bueno y luego contestarle a la Sra. Obiol, que el discurso, si es similar al mio 
como el de la Sra. García, ¿porque a ellos no les llama extrema derecha?, es una doble 
moral de la extrema izquierda que no se mide bien, pero bien, vamos allá, las experiencias 
personales y los datos que se confirman y que existen y cada vez crecen, casos personales 
cada vez son más. Al Sr. Santiago decirle que todo lo documentado en los problemas por 
adquirir una vivienda pues es duro, pero eso ¿otorga derecho a cualquiera a que mi casa 
sea invadida por otra persona?, entonces ahí estamos en desacuerdo, y Sra. Baca, termino 
diciendo que la moción de la Sra. García es bien intencionada pero la mía incita al odio y a 
la violencia. Gracias.

Sra. Obiol:
Bé, mira si incita a l’odi i a la violència que l’exemple que ha posat és un «bulo», no?, 
aquesta..., com era?, com era?, 52 famílies, no?, que vostés, en el seu partit, d’una 
urbanització de luxe, a Madrid, fa no res van dir que era tot mentida, aleshores... I si 
m’escoltara bé, veuria que jo he començat dient que són altres maneres aquesta moció, són 
altres mots, però que el contingut de fons és el mateix. No estem d’acord amb el contingut 
de fons, ni de bon tros. Per tant, nosaltres votarem que no, supose que ho heu endevinat, no 
podem acceptar aquesta criminalització d’una situació que, de moment, per molt que parle 
amb vostés, tant Ciudadanos com Vox, que augmenten els casos, ningú no ens ha sabut dir 
quants casos tenim a Alcoi i quines són les característiques d’aquests casos. Bé..., i 
nosaltres no podem acceptar aquesta criminalització, una criminalització, a més, d’una 
ocupació que és, en el seu origen, un moviment polític de desobediència i de posar sobre la 
taula, primerament en els anys 90 i després, gràcies a la PA, en la gran recessió, que no 
podia..., no podia haver-hi l’habitatge, el dret a l’habitatge estar sotmés a regles del mercat.

Sr. Santiago:
Des de Podem valorem l’esforç que sé que es farà en aquesta corporació per a treballar per 
l’habitatge a través de l’Observatori que d’ací a poquet es convocarà, igual que hem treballat 
des de la unitat, l’acord i el consens durant tota aquesta pandèmia per arribar a acords que 
beneficien la nostra ciutat, i això s’ha de fer valdre i crec que totes les forces que estem ací 
ho hem fet valdre en repetides ocasions. Sobre la por que s’està generant mediàticament, hi 
ha un magistrat i portaveu territorial de Jutgesses i Jutges per a la Democràcia, Joaquim 
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Bosch, que segurament el coneixereu, ho explica, ho explica molt bé i en aquest punt sí que 
és una miqueta més el que respecte la proposta que presenta Ciudadanos. Segons afirma, 
segons afirma, i no ho dic jo, ho diu ell, aquests dies hi ha perplexitat en els informes 
judicials davant de l’alarmisme que s’està generant, hi ha coincidències sobre la poca 
importància numèrica d’aquestes violacions de domicilis que es plantegen, violacions de 
domicili, en castellà «allanamiento de morada». En canvi, sí que arriben als jutjats o hi ha  
més casos d’ocupació d’habitatges buits o que són habitats, la gran majoria d’ells, diu, són 
propietats de bancs i altres entitats, però també hi ha de particulars que reclamen 
legítimament, legítimament recuperar la possessió, que quan es tracta d’ocupació de 
primera o segona residència hi ha un delicte i ho ha comentat la companya del Partit 
Socialista, de violació de domicili. De manera que el desallotjament dels ocupants és gairebé 
immediat. Respecte dels ocupants, afirma que es tracta majoritàriament de persones que 
s’han quedat sense feina i sense ingressos, de manera que no tenen on viure. Per tant, i 
amb això acabe, s’ha de protegir, s’ha de protegir, evidentment, el dret de propietat i això 
resulta compatible, encara que també es protegisca amb mesures socials el dret 
constitucional a l’habitatge. Si només ens limitem al desallotjament, com a societat estaríem 
limitant-nos a perseguir penalment la pobresa. Gràcies.

Sra. Guillem:
Gràcies de nou, Sr. Alcalde. Bé, nosaltres estem d’acord en el que estan comentant ara 
mateix els companys quant al fet que no és insignificant que siga en aquest moment que dos 
partits polítics presenten exactament, bé..., la mateixa moció, i que es parle de (....), i 
sobretot perquè és un moment en què molts dels seus habitatges buits, d’acord, són i 
pertanyen a bancs, a corporacions i són els que estan sent ocupats en la gran majoria. No 
volem dir que no hi haja algun particular que estiga patint-ho, ni molt més. Nosaltres, només 
considerem que es pot anar en contra de l’ocupació il·legal sempre que..., que és un dret 
fonamental, d’acord, però sempre que estiga el nostre dret a l’habitatge estiga garantit, i 
vostés és el que no han volgut veure i és un xicotiu detall, i és posar per davant el dret a 
l’habitatge i després el dret a la propietat privada. El que hem fet ha sigut posar primer el 
dret a la propietat privada i després el dret a l’habitatge. Estem buscant una solució a 
l’ocupació prèviament a solucionar l’habitatge, i en cap cas quan ningú necessite una casa, 
aleshores podrem anar en contra d’aquesta ocupació. I, sobretot, després també comentar-li 
que quant a les esmenes, nosaltres no hem parlat només del punt b), sinó que també hem 
parlat de canviar la llei i, en el cas que hi haja un procediment hipotecari, que es faça 
aquesta dació de l’immoble en paga.

Sra. Paya:
A ver, aquí vemos varias contradicciones pero, pero me voy a centrar en dos, por un lado 
veo una contradicción, conociendo los problemas que está, la ocupación de una vivienda 
siempre es un problema, pero en un centro histórico que queremos revitalizar, los problemas 
que está causando para esta rehabilitación económica y social del centro, las ocupaciones 
en la calle Casablanca, las ocupaciones en la calle El Tap, en Sant Maure, eso, eso es algo 
que está minorando nuestros esfuerzos y por otro lado también nos parece incongruente 
que lamenten que el Ayuntamiento no pueda hacer más, que es un imposible, que es un 
brindis al sol, que estamos atados de manos y cuando se propone una reforma de la ley, 
que además, para que se impulse que los ayuntamientos puedan tener más competencias 
se vote, se vote con no, que no, me parece totalmente incongruente y no denota ganas de 
solucionar los problemas. Gracias.
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Sra. Baca:
Bueno, también hay algo que si que ha matizado la Sra. Rosa en este texto y es distinguir el 
tipo de ocupaciones, estoy de acuerdo que se debe perseguir totalmente a los individuos o 
grupos de delincuencia organizada que se enriquecen de la necesidad de unos y 
desesperación de otros, muy bien informadas, a veces, por abogados, por cierto, y que en 
España estos casos suponen el 0,3%, pero estas diferencias en cuanto a tipo de 
ocupaciones y desalojos, llevamos 700.000, desde la crisis, son diferentes en cada territorio 
y se debe contextualizar y desmitificar en algunos casos. En el caso de nuestra ciudad las 
ocupaciones que se dan no son las que representan a un movimiento cultural reivindicativo y 
donde hacen propuestas culturales y de rehabilitación de espacios. En Alcoy, la mayoría de 
los casos de ocupación tienen que ver con personas que ocasionen conflicto en 
comunidades creando situaciones de insalubridad, mala convivencia y temor en la 
comunidad y estos casos localizados se producen en viviendas de bancos, fondos buitre, 
personas que ni  siquiera vien aquí, en la ciudad, y se dedican a la compra de viviendas en 
mal estado para futuras oportunidades de especulación, también hay propietarios que son 
herederos de viviendas en mal estado y quedan en un estado de abandono y deciden no 
hacerse cargo, también hay algunas viviendas sociales que están por rehabilitar y por 
desgracia esto repercute negativamente en el resto de vecinos. En Alcoy existen 35.000 
viviendas, 19% vacías, los avisos de ocupación a la Policía Local en 2019 son 33 avisos, de 
las cuales 4 pertenecían a viviendas de particulares que no residen y 23 en lo que llevamos 
del 2020, también 4 de viviendas vacías de particulares donde normalmente la policía 
contacta con el propietario para proceder a la denuncia, los datos de la Policía Nacional son 
11 en 2019 y 10 en 2010, estas son las fisuras que hacen que exista estas situaciones, pero 
que pasaría si en estos casos que tenemos la ocupación no fuese conflictiva, en muchos 
casos nada, serían casos que por necesidad económica y falta de alternativas estarían en 
una vivienda vacía donde no reside nadie, y es que en mi opinión el debate social debe ser 
otro, la raíz del problema es la convivencia, la marginalidad y la garantía de una vivienda 
digna, ahí es donde se deben reforzar los mecanismos que tenemos actualmente. Desde el 
Ayuntamiento, Sra. Payá, estamos invirtiendo cada vez más en protección social e 
integración, el departamento de Vivienda incorpora un equipo social, que para que lo sepan 
pocos ayuntamientos tienen como propio, hemos redactado el protocolo interno de 
actuación, antes que decía que no habíamos hecho nada, lo hemos redactado y lo tienen, 
eso también lo podrían decir, hemos contratado un equipo de mediación para trabajar en 
este tipo de situaciones y es que el trabajo en la convivencia no es fácil, no es visible a corto 
plazo, existen familias que no son ocupas y generan mucha conflictividad, hay casos donde 
la administración les dota de recursos, itinerarios formativos, educativos, laborales, y las 
personas continúan manteniendo formas de vida marginales por diferentes causas y que 
provocan una convivencia disruptiva, aquí el Ayuntamiento en estos casos utiliza todos los 
mecanismos que está en su mano pero a veces resulta extremadamente complejo, por lo 
tanto, tanto gobiernos autonómicos como nacionales deberían regular y dotar de recursos 
para grandes programas de acción y educación comunitaria, como se está haciendo para 
prevenir en el futuro estas situaciones, por tanto, yo a Rosa, me gustaría también 
emplazarla a trabajar este tema en profundidad, en el Observatorio, y sobre todo teniendo 
en cuenta el contexto de la ciudad. Gracias.

Sra. Rosa García:
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Si, gracias de nuevo. Bueno, Sr. Abad, yo voy a pensar que usted no quiere mentir, o sea, 
que no es su idea mentir, por lo tanto pensaré que no nos entendimos, porque yo fui la que 
le dije, en mi despacho usted se iba corriendo, tenía que irse a Alicante, no me podía 
atender, ¿se acuerda?, me dijo: “ya te contestaré porque me voy a Alicante”, usted me dijo, 
yo le dije que la moción era prácticamente la misma y me dijo, le dije ¿cómo presenta usted 
esto, si lo he presentado yo antes?, me dijo: “no, no, no tiene nada que ver con la suya”, 
después cuando le dije que teníamos que hablar, ayer me contesto, tengo un mensaje de 
whatshapp diciéndome que se le había olvidado, que usted estaba bastante liado, por eso 
digo que creo que ha habido un malentendido, que no ha sido su voluntad mentir en este 
pleno en el que se queda reflejada todas las cosas que decimos cada uno de los regidores 
en un acta, por eso quiero comentarlo, para que quede reflejado también lo que ocurrió. 
Bien, la Sra. Obiol, si, ha centrado su discurso contestándole, contestando a la moción de 
Vox, pues bueno, bien, quería decirle que no es mi grupo el que debe decir cuantos casos 
tenemos en Alcoy, porque es de lo que usted se quejaba, nosotros no tenemos datos, es 
papel del gobierno como usted bien sabe, yo me imagino que la queja va por ahí, que no 
tenemos datos de cuales son exactamente los casos que tenemos en Alcoy. Sr. Santiago, 
exacto, hablamos de lo que la ley contempla, de que la ley, perdón, contempla el que haya 
un juicio rápido que proteja el derecho del propietario, de eso es de lo que estamos 
hablando, no de temas que se han nombrado aquí, de los fondos buitre, etc., etc., por eso 
pienso que deben ser algo más comprensivos. Sra. Guillem, tiene toda la razón, pero es que 
claro, no me ha dado tiempo a estudiar los dos puntos, el primero perfecto, el segundo 
también vamos a aceptarle ese punto, por supuesto que, ante todo, se debe reflejar el 
derecho a la vivienda, ¿no lo pone en nuestra moción?, ¿no lo pone?, pues podemos 
incluso, si quiere, le acepto también la moción de que se ponga porque eso tiene que ir por 
encima de todo, el derecho a la vivienda, es algo que tenemos clarísimo y que está por ley, 
pero no hablamos de eso en la moción, por eso no lo hemos dicho, en la moción estamos 
hablando del problema de la usurpación de la propiedad privada y en eso es en lo que nos 
hemos reflejado, ¿no?, en cuanto a ese punto, por supuesto que lo aceptamos el que 
quede, porque miren, en 2017, ya el Partido Socialista junto con Ciudadanos urgimos a 
cambiar la ley de segunda oportunidad y facilitar la dación en pago, por lo tanto, fenomenal, 
no hay ningún problema. Sra. Payá, disculpas porque en la primera intervención no he 
contestado a su argumentación, pero bueno, decirle que en cuanto a lo que manifiesta usted 
respecto al Partido Popular de que su grupo ya presentó una moción en el 2017 con 
medidas antiocupas y fue aprobada por el Pleno, pues que somos igualmente críticos 
respecto a la inacción del gobierno municipal en cuanto a la implementación de esas 
medidas que en cualquier caso son compatibles con las medidas que proponemos en 
cuanto a que se dote a los ayuntamientos de los medios necesarios para combatir esta lacra 
que al fin y al cabo es la primera institución a la que acuden los ciudadanos cuando tiene 
este problema. También agradecerles y resaltar que ha sido usted la única de entre todos 
los que han podido manifestarse en cuanto a esta moción, que ha puesto el acento en un 
problema real, o sea, ha querido fijarlo, usted y yo que soy la proponente hemos estado 
hablando de barrios de la ciudad en los que…, porque el resto, bueno, parece que se quede 
un poco más etéreo y así el problema es más generalizado y no, no (….). Y bueno, Sra. 
Baca, habría sido sencillo consensuar un texto, yo creo que con voluntad lo podríamos 
haber hecho perfectamente, mire, es un deber de los ayuntamientos proteger a aquellos 
ciudadanos que cumplen con sus obligaciones tanto tributarias como sociales frente a 
aquellos que hacen del expolio su profesión y un modo de parasitar a la sociedad, pero 
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también es su deber, es deber de los ayuntamientos, de los gobiernos locales, proteger y 
respaldar a los ciudadanos en peligro de exclusión, por ejemplo...

Sr. Alcalde:
Vaja, vaja acabant.

Sra. Rosa García:
… aumentando el parque de viviendas. Gracias.

Sr. Alcalde:
Passem a votació, per aclarir..., sí?

Sr. Abad:
¿Por alusiones, puedo intervenir?

Sr. Alcalde:
Quines al·lusions hi ha hagut?

Sr. Abad:
Sobre lo que ha dicho la Sra. García de...

Sr. Alcalde:
Bé. A veure, jo crec que estan aclarint el tema de si “me ha llamado”, “te he llamado”.

Sra. Rosa García:
No, he dicho que no miente, pienso que lo dice por ignorancia, no porque mienta.

Sr. Alcalde:
Breument, 30 segons.

Sr. Abad:
Yo me ofrecí, cuando salimos de la Junta de Portavoces para hablar con usted sobre las dos 
mociones, el problema ya surgió de la Junta de Portavoces, yo no la pude presentar porque 
tuve problemas con el MyTao y no soy el único, salimos fuera de la Junta de Portavoces e 
intenté hablar con usted, subir arriba a reunirnos a ver si podíamos llegar a un acuerdo y fue 
usted la que tenía prisa y que no me permitió subir para hablar con usted, o sea, no, no 
omita información y no quiero entrar en un debate, o sea, pero usted me ha acusado a mi 
que miento y usted omite la información. Muchas gracias.

Sra. Rosa García:
Sr. Alcalde, por alusiones y para cerrar, no, no, por alusiones y para cerrar...

Sr. Alcalde:
Sí, però ja no és l’objecte de la moció, Sra. Garcia, ja és una qüestió que us l’heu de parlar 
en privat.

Sra. Rosa García:
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Cuando salimos de la…, Sr. Alcalde, no, pero…, pero no, si pero queda reflejado en el acta 
y a mi quiero que se refleje muy bien lo que ocurre. Cuando salimos de la Junta de 
Portavoces, como usted sabe, porque usted es el que la preside, el Sr. Abad no había 
registrado su moción, me dijo que quería hablar conmigo sobre su moción y le dije que una 
vez que la…, que me la mandara para poderla estudiar antes de hablar, me dijo que no la 
tenía terminada, que le faltaban los puntos de acuerdo, por lo tanto no podíamos hablar al 
respecto. Gracias.

Sr. Alcalde:
Disculpen, però estan seguint-nos per internet els ciutadans i jo crec que té poc interés per a 
l’opinió pública aquesta qüestió, que és una qüestió més de..., entre dos grups. 
S’han admés canvis per a facilitar el vot favorable de Compromís. Com quedaria la moció?, 
per saber què votarem.

Sra. Rosa García:
Si, acepto los dos puntos  que nos propone el grupo Compromís.

Sr. Alcalde:
Aleshores, s’eliminaria..., el punt B) s’eliminaria, no?

Sra. Rosa García:
Sí.

Sr. Alcalde:
El 3 B)?

Sra. Rosa García:
Sí.

Sr. Alcalde:
Quins altres canvis per a què…?

Sra. Rosa García:
Y el punto, el punto que quieren que incluyamos como nuevo, bueno, yo, se lo podíamos 
pasar pero ¿quiere que se lo lea?

Sr. Alcalde:
Per saber el que votarem.

Sra. Rosa García:
Si, vale. un momentito, es: “Afegir “Instar a les administracions a augmentar el pressupost 
en habitatge públic i garantir així que tota la població que ho necessite tinga un habitatge 
digne. Instar els partits polítics i Corts Generals a canviar la llei per tal que, en cas d’un 
procediment hipotecari, es faça la dació de l’immoble en paga del deute hipotecari 
d’habitatge de residència única”.

Sr. Alcalde:
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D’acord. Aleshores, amb aquests canvis que s’introdueixen en la moció i la que finalment 
votaríem.

El Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor de los concejales de los 
grupos municipales PARTIDO POPULAR (4), CIUDADANOS (2) y VOX (1), el voto en 
contra de los concejales de los grupos municipales PODEM (2) y GUANYAR ALCOI (2), y la 
abstención de los concejales de los grupos municipales SOCIALISTA (12) y COMPROMÍS 
ALCOI (2), aprueba la moción presentada, que incorpora la enmienda presenta por el Grupo 
Municipal CIUDADANOS, en los siguientes términos:

“El derecho a la propiedad privada forma parte de la arquitectura institucional de los Estados 
de Derecho. Su protección resulta esencial. Así lo expresa el artículo 33 de la Constitución 
española, al igual que el Código Civil y otras normas de nuestro ordenamiento jurídico. En 
los últimos tiempos, la sociedad española está siendo testigo de un fenómeno enormemente 
perjudicial llevado a cabo por grupos que, valiéndose de una deficiente regulación legal, han 
cargado a menudo contra las familias vulnerables: la ocupación ilegal de viviendas. 

A fin de comprender correctamente este problema, es imprescindible abordar tres 
precisiones. La primera es jurídica: las garantías que han de proteger al derecho de 
propiedad. Dentro de este ámbito, se encuentran las reacciones jurídicas contra los actos de 
ocupación ilegal de viviendas, a menudo bien calificadas como delitos de «usurpación» y 
tipificadas en el Código Penal como la utilización de inmuebles ajenos sin autorización 
(artículo 245.2). 

La segunda distinción, esta vez de naturaleza política, se refiere, por un lado, a aquellos 
supuestos de desahucio en situaciones de necesidad y vulnerabilidad o motivados por 
ejecuciones hipotecarias; y, por otro, aquellos en los que se incluyen las ocupaciones 
ilegales. Ambos suponen, en efecto, una privación del derecho de la propiedad, pero, 
mientras que las víctimas de desahucios merecen toda nuestra protección en la medida de 
lo legalmente posible, las ocupaciones ilegales de viviendas, al contrario, merecen todo 
nuestro reproche. 

Por último, es necesario distinguir entre dos tipos de ocupaciones ilegales. Por un lado, las 
llevadas a cabo por individuos o grupos de delincuencia organizada, que perpetran estas 
ocupaciones de forma premeditada y con una finalidad lucrativa, aprovechándose de esas 
mismas personas en situación de vulnerabilidad a las que tenemos a bien proteger, a veces 
incluso extorsionándolas para obtener una compensación económica como condición previa 
para recuperar su vivienda; y, por otro, las realizadas por grupos antisistema. 

Contra ambos grupos se debe actuar en defensa de la ley y la propiedad privada. La 
«okupación» es un acto ilegal que merece el reproche de los poderes públicos. Convierte a 
los dueños y a los vecinos en víctimas. En efecto, las comunidades de vecinos también 
sufren del deterioro de la convivencia, siendo, por ejemplo, el tráfico de drogas de los 
llamados narcopisos el caso más extremo. Por su parte, los propietarios e inquilinos se 
encuentran ante la imposibilidad de entrar en su propia casa al volver de unas vacaciones o 
de una corta ausencia. Así, a causa de la escasa protección de la propiedad privada y la 
lentitud de los procedimientos judiciales, estos dueños y vecinos se enfrentan a un grave 
problema que, hoy por hoy, carece de solución justa y eficaz. A mayor abundamiento, los 
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números de la «okupación» nos ofrecen un retrato aún más preocupante: las ocupaciones 
ilegales han experimentado un elevado crecimiento durante los últimos años. 

En definitiva, puede concluirse que actualmente nuestro ordenamiento jurídico es incapaz de 
garantizar suficientemente a los ciudadanos la tenencia y el disfrute pacífico de su 
propiedad, puesto que los cauces legales son manifiestamente insuficientes. Es urgente y 
necesario, por tanto, introducir distintas modificaciones legales que afronten, en su 
integridad, el fenómeno de la ocupación ilegal. Por ello, el Defensor del Pueblo ya inició, en 
diciembre de 2016, una actuación de oficio ante la Secretaría de Estado de Seguridad y la 
Fiscalía General del Estado por las quejas de ciudadanos que ponen de relieve el aumento 
de la ocupación ilegal de inmuebles en España, y recomendaba prever los cauces 
adecuados para la adopción de medidas de carácter cautelar que restituyan, de manera 
inmediata, al titular del inmueble la posesión y disfrute del mismo, mediante la tramitación de 
un procedimiento judicial rápido. 

Conviene resaltar que el Derecho comparado ampara esta visión. Prácticamente todos los 
países de nuestro entorno disponen de procedimientos rápidos y eficaces para, ya sea 
mediante la intervención de un juez o simplemente a través de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, desalojar a los ocupantes y, de forma inmediata, devolver la 
propiedad y posesión de una vivienda a su legítimo propietario. Entre otros, Holanda, 
Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Dinamarca garantizan a sus ciudadanos la 
recuperación de su legítima propiedad en un plazo envidiablemente corto de tiempo. 

La Administración más directamente implicada en la problemática derivativa de la ocupación 
ilegal de viviendas es la Administración Local. Es indudable que hay una afectación a la 
seguridad y convivencia ciudadanas cuya responsabilidad ha de recaer sobre los 
Ayuntamientos. Estas Administraciones son las más próximas a los ciudadanos y las que 
deben ofrecer una respuesta más inmediata a un fenómeno que tanto está perjudicando a 
los vecinos. Para hacer frente al problema que representa la okupación, los Ayuntamientos 
con las potestades adecuadas, a la altura de la responsabilidad que la ciudadanía les 
reclama. Sería ilógico que aquella Administración a la que los ciudadanos le exigen 
respuesta, precisamente, estuviera desamparada por las leyes por no habilitarle con las 
potestades adecuadas. 

Siendo conscientes de estas circunstancias, el Grupo Parlamentario Ciudadanos en el 
Congreso de los Diputados recientemente ha registrado una Proposición de Ley de 
garantías para la seguridad y convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal de 
viviendas. Una iniciativa que busca defender a los legítimos propietarios que ven su vivienda 
usurpada por okupas que acceden ilegítimamente por la fuerza, o lo hacen de la mano de 
mafias que se lucran con la okupación aprovechando la ausencia de sus propietarios, a 
veces incluso en periodos tan cortos como las vacaciones. Como también persigue acabar 
con la existencia de aquellos inmuebles que son okupados por organizaciones criminales 
con la finalidad de que sirven como base o como medio para cometer otros crímenes, sean 
robos, trata con fines de explotación sexual o tráfico de drogas, como sucede en los 
llamados “narcopisos”.
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Teniendo presente todo lo anterior, al objeto de defender la propiedad privada, garantizar la 
convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, el 
Grupo Municipal de Ciudadanos propone el debate y aprobación de los siguientes:

ACUERDOS
1. Elaborar un Plan Municipal contra la Okupación Ilegal de Viviendas, con el fin de asegurar 
la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos propietarios, en 
coordinación con el Gobierno de la Comunidad Autónoma y en consonancia con las 
medidas que éste adopte con el mismo fin, que incluya tanto medidas de refuerzo de la 
seguridad y la vigilancia de inmuebles abandonados susceptibles de ocupación ilegal como 
la puesta a disposición de los propietarios afectados de servicios de asesoramiento y 
orientación jurídica.

2. Potenciar la coordinación y la cooperación institucional para reforzar la eficacia en la 
lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular, entre la Policía Municipal, las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado [y la Policía Autonómica o Unidad Adscrita del 
CNP en la Comunidad Autónoma], así como con la Administración de Justicia, para 
asegurar una pronta actuación ante ocupaciones que atenten contra la seguridad y la 
convivencia ciudadanas.

3. Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover todas las reformas 
legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y 
la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, entre otras:

a) Agilizar en todo lo posible los juicios relacionados con los desalojos de inmuebles 
ocupados ilegalmente, previendo la restitución inmediata de la vivienda a los legítimos 
propietarios cuando el inquilino denunciado no pueda acreditar la ocupación legal del 
inmueble por cualquier medio válido en derecho;

b) Reforzar las competencias de los Ayuntamientos para velar por la seguridad y 
convivencia ciudadanas en casos de ocupaciones ilegales de viviendas, facultándolos 
para subrogarse en las acciones de desalojo de los propietarios que no las ejerzan en 
casos de ocupación ilegal que afecten a la seguridad y convivencia ciudadanas;

c) Endurecer las sanciones penales de los delitos que versen sobre ocupaciones ilegales de 
inmuebles que se lleven a cabo con violencia o fuerzas en las cosas, que sean 
auspiciadas por mafias, con ánimo de lucro o como medio para cometer otros delitos, 
como la trata con fines de explotación sexual o el tráfico de drogas. 

4. Dar cuenta al Pleno de la Corporación Municipal que se adopten en cumplimiento de los 
acuerdos antes referidos, incluidas aquellas que se impulsen por parte del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma, del Gobierno de España y de las Cortes Generales.”

5. Instar a las administraciones a aumentar el presupuesto en vivienda pública y garantizar 
así que toda la población que lo necesite tenga un vivienda digna. Instar a los partidos 
políticos y Cortes Generales a cambiar la ley para que en caso de un procedimiento 
hipotecario se haga la dación en pago de la deuda hipotecaria de la vivienda de residencia 
única”
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Sra. Rosa García:
Que fuerte.

Sr. Alcalde:
Per tant, hi ha més vots favorables que en contra i s’aprova la moció. 

30. 20860/2020 GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS 
PREGUNTA PUBLICACIÓN MOCIONES Y RUEGOS APROBADOS EN PÁGINA WEB
El Sr. Marcos Martínez, concejal del grup municipal CIUDADANOS, lee las siguientes 
preguntas:
“En el pleno del pasado mes de enero, se aceptaba un ruego presentado por nuestro grupo 
para que se publicara en la web del Ayuntamiento, toda la información referente a mociones 
y ruegos aprobados, tal como fecha de aprobación, grupo proponente y estado de ejecución, 
así como que se incluyeran los ruegos y mociones aprobadas desde principio de legislatura.

Facilitar la información a los ciudadanos es fundamental a la hora de promover la 
participación ciudadana, y nutrir la web municipal de esta información para que esté al 
alcance de todo el mundo es un compromiso y una obligación del gobierno municipal.

Por todo ello, formulamos las siguientes preguntas:

- ¿En qué estado de ejecución se encuentra esta propuesta?

- ¿Podemos esperar que en breve se contará con esta información en la web, así como su 
periódica actualización?”

Sra. Sanjuan:
Gràcies, Sr. Martínez. Bé, hem estat treballant de valent amb aquesta moció, ja que hem 
hagut d’arreplegar molta informació i resumir-la, de forma que quedara clara al web, però 
pràcticament tenim acabat el document de les mocions i, en breu, potser aquesta setmana 
que ve, estarà publicada. El document dels precs sí que ens costarà alguna cosa més de 
temps, però com li dic, estem treballant-ho i serà un document que anirem modificant 
periòdicament; per tant, l’anirem actualitzant.

31. 20903/2020 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREGUNTA – PREC SOBRE L’ESTUDI I AVALUACIÓ D’EXPERIÈNCIES 
SATISFACTÒRIES AMB EL SISTEMA SDDR I LA SEUA POSSIBLE IMPLANTACIÓ A LA 
CIUTAT D’ALCOI

El Sr. Ferrándiz, regidor del grup municipal PODEM, llig les preguntes-prec següents:
«En gener de 2020, des de Podem sol·licitàvem al Govern Municipal marcar un full de ruta 
per estudiar i avaluar les experiències municipals satisfactòries d’altres municipis amb la 
implantació de l’SDDR per poder portar-les a la nostra ciutat i, iniciar així, un camí cap a una 
gestió de residus més sostenibles, responsable i que fomente l’economia circular.  

Aquesta proposta va ser acceptada pel Govern Municipal. Ara, huit mesos després i amb la 
intenció de tindre un seguiment de la qüestió realitzem les següents preguntes:                                                               
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 S’ha estudiat ja alguna experiència satisfactòria a algun municipi (com per exemple 
Gandia) amb la implantació del sistema SDDR?»

Sr. Ferrándiz:
Si vol, Sr. Silvestre, li faig les 3 preguntes seguides, d’acord?

«
 En cas afirmatiu, té la regidoria algun informe corresponent que arreplegue l’estudi i 

avaluació de la implantació a aquests municipis
 S’ha establert alguna calendarització per realitzar aquest estudi i avaluació que 

permeta portar aquest sistema a la nostra ciutat?»

Sr. Silvestre:
Bon dia de nou a totes i a tots. Bé, a veure, respecte del tema aquest, no hem trobat cap 
experiència instaurada i estable, encara que sí que hem vist algunes acciones puntuals, com 
per exemple a Cadaqués, Pamplona i altres. No tenim cap estudi referent a això, però sí que 
hem pogut contactar amb gent que la té implantada i ens ha explicat un poc, doncs, tot el 
que serien els pros i els contres, perquè clar, aquest sistema té tota una sèrie 
d’inconvenients, encara que pensem que també té els seus avantatges, sobretot perquè al 
final aconsegueixes unes taxes de reciclatge, sobretot dels envasos, molt elevades. El 
nostre compromís és..., és seguir un poc indagant sobre el tema i continuar treballant en 
aquest.

«A més, realitzem el següent prec:

-  Establir una calendarització per treballar conjuntament i iniciar l'estudi i l'avaluació i la 
possible implantació del sistema SDDR a la ciutat d'Alcoi»

Sr. Ferrándiz:
Com hem parlat alguna vegada, sabem que ací, per exemple al País Valencià, tenim unes 
circumstàncies, que bé, que podrien haver sigut més favorables, perquè com sabem, des de 
Podem vam portar a les Corts Valencianes una proposta per a poder legislar a favor 
d’aquestes qüestions i d’anar cap a..., cap a formes de gestionar els residus més 
sostenibles. I, bé, al final ens vam quedar sols, ni el partit Socialista ni Compromís ens van 
donar suport i això seria una ferramenta més que ens permetria poder treballar en aquesta 
línia, per exemple, en comunitats autònomes com...

Sr. Jordi Martínez:
M’imagine que és la seua intervenció?

Sr. Ferrándiz:
Sí, sí.

Sr. Jordi Martínez:
Ho dic perquè si fa el prec, haurà d'acceptar-li’l o no.

Sr. Ferrándiz:
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Bé, era..., era per respondre-li també al que ell m’havia comentat abans.

Sr. Jordi Martínez:
No, vull dir, vosté ara fa un prec, el Sr. Silvestre contesta, vosté intervé i després ell li torna a 
contestar. 

Sr. Ferrándiz:
D’acord, d’acord. 

Sr. Jordi Martínez:
Sr. Silvestre, conteste vosté al prec que li fa el Sr. Ferrándiz.

Sr. Silvestre:
Sí, bé, quant a establir una calendarització per treballar conjuntament, ací, doncs bé, jo el 
que li puc dir és què no descartem res, és a dir, que al dia d’avui no ho veiem viable, 
d’acord, per part del que seria el mateix ajuntament. Una altra cosa és que alguna empresa 
es plantejara instaurar o instal·lar tota una sèrie de màquines de SDDR, que tal volta li fóra 
rendible, poguera fer negoci i, fins i tot, crear llocs de treball, perquè com passa en altres 
països i com estaves comentant, abans hauria de ser des de les mateixes administracions 
estatals i autonòmiques les que implantaren aquest sistema, i copiar, per exemple, el model 
d’altres països, com ara Alemanya, on està funcionant i estan aconseguint una taxa de 
reciclatge molt elevada, de més del 80% dels envasos.

Sr. Martínez:
Ara sí, ara sí, fa vosté la seua intervenció.

Sr. Ferrándiez:
Gràcies, Sr. Martínez. Com li comentava abans, és cert que ací podíem tindre una legislació 
que ens fóra més favorable i que ens ajudara a poder implantar aquestes qüestions, però 
també és cert que per exemple, ací a la Comunitat Valenciana hi ha hagut diferents 
experiències pilot, per exemple a Vinaròs, després a l’Olleria, si no estem nosaltres 
equivocats, s’ha implantat també alguna màquina aquest mes d’agost, i com comentava, per 
exemple a Catalunya sí que hi ha experiències més satisfactòries i municipis que no han fet 
tan sols una prova pilot, sinó que sí que ho tenen implantat i que està funcionant, salvant les 
distàncies de legislació que puguem tindre. Ens oferim a estudiar amb vostés aquestes 
experiències que sí que estan funcionant, per si fóra possible portar-les i al final és el que 
hem parlat alguna vegada, l’únic que li demanem és el compromís d’estudiar sí hi ha alguna 
experiència que haja sigut bona per a poder-ho portar ací. Tampoc no volem fer una 
proposta que no tinga viabilitat tècnica, econòmica o ambiental, sinó fer-ho bé. Aleshores, si 
la trobem i podem treballar en aquesta línia, perfecte.

Sr. Silvestre:
Sí, ja li he dit que, en certa manera, acceptem el prec perquè anem a treballar-ho, anem a 
treballar-ho. Jo crec que està bé també posar aquests temes damunt de la taula, perquè al 
final, si es poden dur a terme o no, doncs al final jo crec que ens n’adonem tots, se n’adona 
tota la Corporació i se n’adona tota la ciutadania, perquè jo crec que també aquests temes 
han d'anar també de la mà dels consorcis de residus. I també voldria afegir que jo crec que, 
corregiu-me si algú ho sap, però crec que la Generalitat ha posat ara un document en marxa 
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en què ja ofereix la possibilitat que determinades empreses implanten el sistema DDR, i jo 
crec que això està fet des de final d’octubre del 2019, amb la qual cosa ja hem fet un passet 
perquè si algú vol encetar-ho i vol treballar en aquest sistema, doncs comence i faça un pas 
endavant. Gràcies.

32. 20904/2020 GRUP MUNICIPAL PODEM 
PREC RECURSOS CENTRES ESCOLARS I EIMAS PROTOCOLS DE SEGURETAT
El Sr. Santiago, portaveu del grup municipal PODEM, llig el prec següent:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En pocs dies està previst l’inici del curs escolar, amb tots els canvis que això suposa per als 
centres, per al personal, per als alumnes i per a les seues famílies, a l’hora d’haver 
d’adaptar-se a la situació actual. 

És evident que totes les mesures a aplicar, respecte als protocols de seguretat, necessiten 
del suport i dels recursos econòmics i de personal necessaris, per part de les 
administracions públiques, per a garantir el seu bon compliment i funcionament.

Per això, els recursos que es destinen des de Conselleria, des de Podem entenem, que hem 
de sumar també els de l’administració més propera.

I tenint en compte que durant aquest any 2020 festes, actes i molts esdeveniments populars, 
que reben el suport econòmic de l’Ajuntament malauradament no s’han celebrat, és una 
bona oportunitat per a redoblar esforços, ara més que mai, i estar al costat de 
l’ensenyament, una necessitat sempre bàsica i tant important en aquests moments.

Per aquests motius realitzem el següent prec:
- Destinar els recursos econòmics necessaris – proposem de les partides previstes per a 
festes, actes i esdeveniments populars durant 2020 que no s’han pogut celebrar – per a 
garantir el compliment i el bon funcionament dels protocols de seguretat als centres escolars  
i escoletes municipals davant l’inici del nou curs escolar.»

Sr. Belda:
Gràcies, Sr. Alcalde, i bona vesprada ja a totes i a tots. Aprovem el prec, com no pot ser 
d’una altra manera. Això ho estem fent des del principi de la pandèmia, redoblant esforços 
per a realitzar, per a donar suport a les famílies, als centres escolars, en allò que necessiten 
i dins sempre de les nostres competències. Hem de recordar actuacions com la compra de 
tauletes, l’ampliació de la neteja de desinfecció als centres educatius, activitats 
extraescolars, menjar a casa, menjador a casa, ajudes econòmiques, i estem dia a dia, i 
sobretot en aquestes hores que són la prèvia a l'inici de curs, el dilluns que ve, treballar 
colze a colze tots i cadascun dels centres educatius de la ciutat, perquè les garanties de 
seguretat siguen màximes i en tot allò que està a les nostres mans, doncs poder donar 
suport a aquests protocols que han de fer viables els centres educatius; per tant, no, no, 
no..., o siga, aprovem el prec, i no només de les partides que mencionava el Sr. Cristian 
Santiago, sinó les que faça falta per a poder arribar-hi.

Sr. Santiago:
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No posem en dubte els esforços que estan fent per part de les diferents administracions 
públiques. De fet som coneixedors que des de Conselleria s’estan dotant de recursos 
necessaris per a poder garantir una major seguretat als centres escolars. Demanem, 
efectivament, que a aquests recursos de Conselleria es puguen sumar els recursos que 
facen falta per part de l’administració pública, en aquest cas la Local, sabem que s’està fent 
perquè ho hem vingut parlant en repetides ocasions, però entenem que una de les principals 
responsabilitats que hem d’assumir com a administració pública més propera a la ciutadania, 
és poder garantir, sobretot, la neteja i la desinfecció dels nostres centres escolars, que 
entenc que és un dels pilars bàsics per a poder combatre i fer-li front a aquest virus; per això 
el que demanem és que, tot i que sabem que estan destinant els recursos, que destinem els 
recursos que facen falta perquè la neteja i la desinfecció, sobretot dels nostres centres, 
siguen una realitat, perquè entenem que la resta de mesures per a poder fer un bon 
compliment dels protocols de seguretat, s’estan duent a terme.

Sr. Belda:
Evidentment, i jo crec que és una cosa que el Sr. Alcalde, en la reunió del Consell Escolar 
Municipal, va remarcar que tots els esforços que facen falta, evidentment, posant-los a 
l’abast dels centres educatius per a garantir, sobretot en aquelles competències que són les 
nostres, com és la neteja dels centres educatius públics, i això estem fent, és a dir, a partir 
de dilluns hi ha un servei intensificat i una presència de persones de neteja durant tot el dia 
per a poder arribar a aquesta desinfecció, a aquesta neteja, a garantir que totes les mesures 
d’higiene i seguretat que el protocol de Conselleria ha marcat, el puguem complir i puguem 
minimitzar en la mesura del possible tots els riscos que puga haver-hi. I sí que m’agradaria 
aprofitar també el moment per a agrair, i ho vaig fer, ho vam fer així tant l’Alcalde com el 
regidor, a tots els centres educatius, tota la feina, tota la tasca que estan fent des del mes de 
juliol, en què Conselleria va traure els protocols, per a adaptar-se, per a complir totes 
aquestes normes de seguretat i d’higiene, i he de felicitar-los perquè és una gran tasca i la 
veritat és que podem estar tots molt tranquils, que la feina s’ha fet i que jo crec que hem 
minimitzat a 0, a 0 no, perquè, evidentment, no es pot mai minimitzar a 0, però sí que hem 
posat tots els recursos que tenim a l’abast per part de tots per a minimitzar-la.

33. 20948/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
MOCIÓ PER A LA REGENERACIÓ URBANÍSTICA DEL CENTRE
El grup municipal GUANYAR ALCOI presenta la moció següent:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Segons la informació facilitada per la regidora Lorena Zamorano en comissió informativa, del 
total de 81 edificis que han sigut inspeccionats després de la borrasca Glòria, el 64,2% han 
estat identificats en una situació de risc o gran risc (un 32,1% identificats amb color roig i un 
32,1% amb groc). Aquestes dades unides a que un 9% són solars, no hi ha cap dubte que 
tenim un problema de gran gravetat al nostre centre històric que s’ha d’enfrontar amb 
urgència. 

Tot i tenint en compte que la responsabilitat recau en les persones propietàries no podem 
obviar la incumbència de l’Ajuntament d’Alcoi en el manteniment del bon estat dels edificis 
per tal d’evitar riscos a la població en general i també per tal de tallar quan abans siga 
possible la degradació que està experimentant el nostre centre històric. 
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Per aquests motius i en virtut de l'exposat l'Ajuntament d'Alcoi ACORDA: 

1. La implementació d’una línia d’ajudes dirigides a les persones propietàries dels 
immobles que hagen sigut identificats amb els colors roig i groc per a que puguen dur 
endavant les obres necessàries i prioritàries per tal d’evitar qualsevol risc a la 
població i acabar amb la degradació irreparable dels edificis del centre històric de la 
ciutat. L’establiment de mecanismes de suport a les veïnes i veïns per a la cerca del 
necessari consens entre els diferents propietaris/es de les finques afectades. Podria 
fer-se posant a la disposició dels veïns i veïnes d’Alcoi els recursos dels 
departaments d’urbanisme i jurídic per a evitar que la degradació del casc històric 
continue endavant. 

2. Possibilitar la cessió dels immobles que no siguen reutilitzables a través de la cessió 
dels immobles a l’Ajuntament en el cas que no es puguen fer càrrec de les 
reparacions necessàries per tal de poder dotar a la ciutat d’una bossa de sol públic 
per a facilitar les accions en pro del bé comú.

3. Establir un concurs d’idees per tal de poder reutilitzar els edificis que interessa 
conservar a la ciutat pel seu valor patrimonial (edificis de tipologies concretes o amb 
elements importants a conservar)

4. Incrementar la vigilància i la cura de l’estat dels solars per a evitar danys a edificis 
colindants i per a facilitar el seu ús.

5. L'adequació temporal dels solars mentre no es construïsca mitjançant els acords 
amb propietaris per tal de fer zones verdes, zones de jocs i zones de descans amb 
ombres.

6. La posada en marxa del Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar i l'inici 
dels processos administratius per a incloure els immobles sobre els quals hi ha orde 
d'edificació en vigor i els que es troben en Règim d'Edificació o Rehabilitació forçosa 
i les posteriors accions corresponents.»

Sr. González:
Llig els punts d’acord de la moció, els originals, perquè ja vorem que açò canvia. 

El Sr. González, regidor del grup municipal GUANYAR ALCOI, llig els punts d’acord de la 
moció.

Sr. Abad:
Gracias Sr. Alcalde. Para nosotros esta moción tiene un trasfondo ideológico claro, lo único 
que necesitan es aumentar el suelo público, y por medio del mecanismo del Ayuntamiento 
conseguir que este suelo amplíe, adquiriendo edificios y demás, siempre en contra de la 
propiedad privada, no voy a continuar debatiendo este debate y mi voto será desfavorable. 
Gracias.

Sr. Ferrándiz:
Gràcies de nou. Com no potser d’una altra forma, des de Podem compartim la preocupació 
per l’estat del nostre centre històric i encara més si és possible, per la situació d’aquells 
habitatges que han sigut declarats amb risc alt per les inspeccions corresponents. 
Compartim, també, com és evident, que és un problema que requereix actuar amb celeritat 
perquè no s’agreuge més i pels perills que suposa per als veïns i veïnes de la ciutat i els del 
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Centre en particular. Així i tot, sí que hi ha alguna qüestió que ens genera algun dubte i que 
ens agradaria comentar: en el punt 1 se sol·licita la implementació d’una línia d’ajudes per a 
les persones propietàries per a portar endavant la rehabilitació. Com saben, des de la 
Generalitat Valenciana i, més concretament, des de la Conselleria d’Habitatge, i hi ha 
diverses línies d’ajudes disponibles per a la rehabilitació d’edificis i fins i tot per a poder 
realitzar les inspeccions per a poder avaluar els estats dels immobles. Per tant, pensem que 
amb la situació econòmica que travessa l’Ajuntament i amb els esforços econòmics que 
requereix una situació tan delicada com la que estem travessant ara mateix, no seria el 
millor i no seria un encert duplicar ajudes que ja existeixen, i tal volta pensem que seria 
convenient reformular una miqueta el punt per tal que foren ajudes complementàries a les 
que ja existeixen, que puguen sumar, però sense duplicar les que ja existeixen. Perquè 
pensem que hem de dedicar l’esforç allà on siga necessari amb els poquets recursos dels 
quals disposem, i en aquesta línia també, com dic, centrar els esforços allà on siga 
necessari, i per a garantir que aquestes ajudes són realment per a qui les necessita, sí que 
consideraríem també convenient establir algun tipus de control, de requisit o de condició 
perquè es puga accedir a elles. Perquè, bé, per desgràcia, com tots sabem o hauríem de 
saber, perquè hi ha casos on aquesta rehabilitació no es du a terme, simplement, per falta 
d’interés del propietari i no per falta de capacitat econòmica per a fer-li front a la 
rehabilitació. I després, a banda d’aquest matís, en el punt 5 i 6 sol·licita incrementar la 
vigilància i la cura de l’estat dels solars buits i també l’adequació temporal dels solars que 
estan sense ús. I aquestes qüestions també és una cosa que genera un poquet de dubte 
perquè, evidentment, ens preocupa tindre els solars buits i amb l’estat que presenten alguns 
d’ells, però al final entenem que sí el que sol·licitem és que l’Ajuntament ha de tindre cura 
dels espais i adequar-los, quan són propietat privada de particulars, doncs ens genera un 
poquet de dubte, perquè entenem que l’Ajuntament, doncs més enllà de tractar d’arribar a 
acords amb els propietaris, i d’estimular aquesta adequació i la dotació d’usos a aquests 
espais que en la gran majoria són privats, a través de cessions, com ja està fent, per 
exemple, per a algunes borses d’aparcaments, doncs entenem que l’Ajuntament pot fer poc 
més amb espais, que reitere, que són de propietat privada, i com he comentat, pel que hem 
pogut conéixer, les voltes que hem pogut parlar amb la regidora corresponent, és una cosa 
que el govern ja està fent, i bé. Per tant, sí que podrien matisar aquest primer punt i ens 
aclariren un poquet el 5 i el 6, atés que compartim totalment la preocupació que recull la 
moció, i aleshores li donarem suport.

Sra. Rosa García:
Si, gracias Sr. Alcalde. Si, en cuanto al primer punto también, Sr. González, nosotros lo 
hemos leído y queríamos aprovechar este turno para solicitarle que a ver si se puede 
modificar el punto de forma que no incluya que la línea de ayudas que se solicitan distinga 
solamente entre inmuebles identificados con los colores rojos y amarillos, sino también se 
tenga en consideración la capacidad económica de los propietarios, con el fin de no cargar a 
las arcas municipales en todos los casos, porque se podría dar el caso de que…, de que 
algunos propietarios no, no tuvieran la necesidad de ser ayudados en este caso. Gracias. 

Sra. Guillem:
Gràcies de nou, Sr. Alcalde. Bé, nosaltres, la lluita per la millora i recuperació del nostre 
centre històric creiem que porta ja massa temps en boca de tots i totes, però que no acaba 
de ser efectiva, si bé és cert que ara estem fent les obres al carrer Sant Francesc, això no 
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serà prou per a la recuperació de l’espai. El pla estratègic que van signar tots els partits 
polítics, juntament amb entitats i associacions, ho va endarrerir de forma alarmant. 
Recordem que enguany hauria d’acabar-se i no portem executades ni la meitat de les 
accions aprovades. Moltes d’elles no suposen una despesa econòmica, sinó una voluntat 
política per legislar i aprovar accions concretes que produïsquen la venda i el lloguer de 
locals i habitatges buits, per exemple. Necessitem que el nostre Centre siga un barri 
habitable. És per això que qualsevol ajuda per a evitar una major degradació dels immobles 
és imprescindible. Els meteoròlegs avisen que la setmana que ve podem patir una altra 
dana i el primer que pensa el veïnat és a veure quina casa cau ara. Considerem que la 
creació d’una línia d’ajudes i mecanismes de suport per a les finques afectades és 
fonamental per tal de poder rehabilitar els habitatges afectats, juntament amb l’adequació de 
solars i la vigilància pot fer que el nostre centre siga molt més atractiu per a viure. De fet 
l’estat dels solars afecta moltíssim les cases properes, augmentant la humitat i la degradació 
dels basaments dels edificis. Nosaltres votarem a favor, ja que no pot ser de cap altra  
manera, qualsevol acció de la revitalització del centre serà benvinguda, tot i que pensem 
que una de les coses més importants és acabar totes les accions del Pacte del Centre que 
s’haurien d’acabar en breu. Per tant, proposem millorar aquesta moció amb l’esmena 
següent: seria la calendarització per a les setmanes vinents de les accions aprovades per al 
Centre creat per l’Oficina PATECO; i, en segon lloc, demanem que al Pla General 
d’Ordenació Urbana, com a òrgan viu que és, es regule l'adequació dels solars buits per tal 
d’evitar que afecte negativament els habitatges adjacents.

Sr. Ruiz:
Moltes gràcies de nou. El passat 31 de gener en aquest saló de plens es va aprovar per 
unanimitat un punt, en el plenari extraordinari, després dels fets que dissortadament va patir 
la ciutat a conseqüència de la borrasca Glòria, un punt que deia «aplicació urgent del Pla 
Estratègic del Centre i incorporació de mesures complementàries», si fóra procedent. Açò 
era el 31 de gener. Jo vull aprofitar aquesta oportunitat per a poder analitzar que és el que 
ha passat des d’aleshores, amb el risc que la regidora d’Urbanisme puga anomenar-me 
incendiari; però en qualsevol cas vaig a fer-ho. Vam tindre als tècnics de l’Institut Valencià 
d’Edificació amb grans titulars de premsa, parlant, fins i tot, de 500 edificis, que anaven a 
revisar-se, quan, sí que és veritat, que la mateixa regidora va deixar clar que anaven a 
revisar-se 80. Els tècnics que anaven amb el casc, que anaven amb el jupetí per tot el 
centre, per tal que se'ls poguera vore que estaven intervenint, van revisar 58 edificis, la resta 
fins a 80 han sigut o seran tècnics municipals. El govern municipal va anunciar també, arran 
dels greus fets del mes de gener, la creació d’un gabinet interdepartamental. Hem preguntat 
i no ens han sabut dir ni tan sols les reunions que han fet fins aleshores. Sí que ens han 
parlat de quins assumptes de debat i d’anàlisi s’han tractat en aquest gabinet. Ha sigut 
l’ARRU, ha sigut la conversió en zona de vianants o la mobilitat. S’anuncia amb grans 
titulars la creació d’aquest gabinet interdepartamental, però després ni tan sols sabem les 
vegades que es reuneix. S’anuncia el requeriment a propietaris de solars per tal que puguen 
activar les promocions i que puguen convertir el que actualment són solars d’edificis. No ens 
han precisat, ni tan sols, moltes sol·licituds s’han enviat i, efectivament, diuen el que tot el 
món sap, que no és el millor moment per a poder posar en marxa aquestes promocions. Ens 
parlen ara de COHOUSING, d’habitatges col·laboratius, que són iniciatives experimentals, 
il·lusionant, però que contrasten amb la realitat, per exemple, del fracàs dels pisos socials 
per cooperativa, uns 30, entre Donya Amàlia i Echegaray, perquè no tenien interés, perquè 
no... En la subhasta que es va fer del terreny, no va suscitar l’interés de ningú. Aquesta és la 
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realitat davant d’experiments que, insistisc, són molt il·lusionants. L’ARRU del Partidor el 
tenim rebutjat per la Generalitat Valenciana. Confiem en el fet que es complisquen els de 
nou anuncis, dient que s’aprovarà aquest ecobarri del Partidor. I pel que fa al concurs de 
«Viu al Centre», s’han desentés fins i tot del premi que havia de tindre qui guanyara aquest 
concurs tan mediàtic i que tant de rendiment els van donar a vostés. Del que es tracta, i 
acabe ja, és de constatar una realitat, és a dir, açò el que hem dit no és una crítica, és 
simplement exposar el que ha passat. Ara bé, el que demanem és que una vegada estem 
damunt d’una moció, davant d’una moció en què se’ns plantegen certes iniciatives que han 
sigut complementades per la gran majoria de grups, començant pel mateix govern municipal, 
crec que estem perdent l’oportunitat, tenim la referència de la Mesa de Reactivació de no 
asseure's tots en la mateixa taula i no alçar-se fins que tinguem mesures, propostes i acords 
per tal de regenerar el nostre Centre Històric.

Sra. Zamorano:
Bon dia de nou. Bé, el Grup Socialista també hem presentat una esmena que hem 
consensuat amb el grup proposant. Pablo crec que et vaig dir que la tenien tots, no?

Sr. González:
Sí.

Sra. Zamorano:
En els punts d’acord nous, de tota manera...

(La Sra. Zamorano reparte a los miembros del pleno una copia de la enmienda que el Grupo 
Municipal Socialista presenta a la moción presentada por el Grupo Municipal Guanyar Alcoi 
sobre la regeneración urbanística del centro)

ESMENA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP 
GUANYAR ALCOI PER A LA REGENERACIÓ URBANÍSTICA DEL CENTRE:
«1. La implementació d’una línia d’ajudes dirigides a les persones propietàries dels 
immobles que hagen sigut identificats amb els colors roig i groc perquè puguen dur endavant 
les obres necessàries i prioritàries per tal d’evitar qualsevol risc a la població i acabar la 
degradació irreparable dels edificis del centre històric de la ciutat.

2. L’establiment de mecanismes de suport a les veïnes i veïns per a la cerca del necessari 
consens entre els diferents propietaris/es de les finques afectades. L’Ajuntament podria 
posar a la seua disposició els recursos dels seus departaments per tal d’aportar informació i 
es podria signar un conveni amb el col·legi d’advocats perquè prestaren els seus serveis als 
veïns i veïnes per a evitar que la degradació del nucli històric continue endavant.

3. Estudiar les vies per fer possible la cessió dels immobles a l’Ajuntament en el cas de 
tractar-se de particulars que per diversos motius acreditats no es puguen fer càrrec de les 
reparacions necessàries o bé que la cessió puga ser d’interés al bé comú de la ciutat.

4. Establir un concurs d’idees dirigit a arquitectes i urbanistes per tal de planificar la 
rehabilitació de diverses zones del centre amb criteris de sostenibilitat, accessibilitat, 
habitabilitat i integració social, cultural i estructural tenint en compte la conservació dels 
valors patrimonials.
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5. Incrementar la vigilància i la cura de l’estat dels solars per a evitar danys a edificis 
adjacents i per a facilitar el seu ús.

6. L’adequació temporal dels solars mentre no es construïsca mitjançant els acords amb 
propietaris per tal de fer zones verdes, zones de jocs i zones de descans amb ombres.

7. La posada en marxa del Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar i l’inici dels 
processos administratius per a incloure els immobles sobre els quals hi ha ordre d’edificació 
en vigor i els que es troben en Règim d’Edificació o Rehabilitació forçosa i les posteriors 
accions corresponents.»

Sr. González:
Si la vols? Sobretot que la Secretaria ho tinga, però bé. Com que ara afegirem algunes 
coses, potser..., jo trac un boli.

Sr. Alcalde:
Per a aquestes coses estan els whatsaps.

Sra. Zamorano:
Bé, com deia, hem presentat l’esmena que jo crec que no modifica, sinó que matisa, com 
han fet també diversos companys de la Corporació, aquesta moció. Cal advertir que tenim 
tota la predisposició per a rebre i acollir propostes com les que ha dut avui Guanyar a aquest 
plenari, a diferència de la falta d'iniciativa, idees, que demostra cada vegada el PP, només 
sap renegar, però no hi aporta res en positiu. Propostes de treball, com dic, propostes de 
millora i propostes, en definitiva, en positiu, que demostren les ganes de treballar, de sumar, 
per resoldre un problema de la ciutat que ve de llarg, una situació que probablement no 
resoldrem en 4 anys. Però la ciutat, les persones que ens han donat el suport, els uns, a uns 
i a altres, i han de vore que ho intentem i que tenim idees. Malauradament no tenim tots els 
diners que farien falta, però sí un pla de futur com a aval per a acudir a totes les instàncies 
que calguen i aconseguir finançament. Aquest pla del qual parle ja és un fet, no és una 
forma de parlar o una entelèquia, està redactat i quantificat, 8 milions en tenen la culpa, un 
treball minuciós que s’ha dut a terme des del Departament d’Arquitectura, des del mes de 
març i que ve desenvolupant-se i que permetrà tindre una ferramenta per a programar 
accions concretes en matèria urbanística i, sobretot, obtindre finançament. Treballar 
seriosament comporta, a vegades, treballar silenciosament, encara que alguns pensen que 
no està fent-se res, però com que ací som de canyeta peixet i tot va donar els seus fruits... 
Per això, per aquest treball silenciós, l’Alcalde ha aconseguit el compromís de finançament 
del conseller Dalmau per a començar a desenvolupar aquest pla que acaba de dir per a la 
regeneració del Centre Històric amb un conveni singular que està preparant-se ja. Per això, 
també, hem presentat la sol·licitud, amb aquesta serà la quarta, a la convocatòria de 
l’ARRU, en aquest cas, exclusivament per a la zona del Partidor i netament, tot l’import, per 
a la iniciativa privada, per als propietaris. Si l’aconseguim, serà el tercer ARRU que tindrà la 
ciutat; per això, estan ultimant-se projectes de rehabilitació i construcció d’habitatge públic, 
tant de part de l’Ajuntament com de la Generalitat i que veuran la llum aquesta legislatura. 
Per això també estan fent-se millores i s’han fet millores en infraestructures públiques, 
accessibilitat, etc., enfocades, totes elles, a un nou model de convivència i d’entendre la 
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ciutat. La conversió en zona de vianants és la primera pedra per a construir una nova relació 
amb l’entorn, on el ciutadà, i no els vehicles, siguen el centre.

Sr. González:
Gràcies. Amb aquesta moció, com bé, ja s’ha dit, tampoc no preteníem fer ni sang ni 
crítiques feroces al govern actual o a passats, sinó que volíem, després d’haver consultat 
amb professionals, amb veïnes, amb veïns i altres col·lectius, fer una sèrie de propostes per 
a aportar idees per a actuar-hi, com més prompte possible, en un barri que se’ns està anant 
fa temps. Som conscients que això..., que no hi ha una única solució que vaja a arreglar tots 
els problemes que tenim, que les capacitats de la institució són limitades, però per això 
mateix cal actuar-hi i hem proposat diverses actuacions. El que ara faré..., ara intentaré 
tractar cada punt, perquè hi ha esmenes diverses, i tractaré cada punt del que presentàvem i 
aniré tractant-les. En el primer punt plantejàvem les ajudes per a les persones propietàries 
d’immobles. Entenem que hi ha actuacions que són prioritàries, que no tant per als 
propietaris sinó per a la població en general, pel risc que suposen i per parar la degradació 
que pot continuar empitjorant l’estat de la resta d’immobles. Respecte de la proposta de 
PODEM, sí que som coneixedors que es donen ajudes des de la Conselleria d’Habitatge i 
entenem que estes ajudes que proposen amb recursos municipals podien ser 
complementaries a la resta, podríem reformular-ho i afegir «la implementació d’una línia 
d’ajudes complementàries a les existents de la Conselleria d’Habitatge», --sí li sembla bé!--, 
«i dirigides a les persones...» i continuem, eixe punt ara després el completem. Des de 
Ciudadanos se’ns va plantejar l’esmena esta que han presentat també i hi estem d’acord. 
Nosaltres davant de les preocupacions que ens van comentar, vam proposar que s’afegira al 
final d’aquest punt: «S’establirà un sistema de priorització de les ajudes amb criteris socials i 
criteris urbanístics», --si a Ciudadanos li sembla bé la redacció--, per a afegir la priorització 
de les ajudes que demanaven, perquè parlem de criteris socials, de recursos, com 
plantejava Ciudadanos, i també urbanístics, perquè entenem que..., el que deia abans, que 
pot haver-hi prioritats que s’hauran de solucionar com més prompte millor i que s’haurà de 
fer el possible perquè s’actue. Entenem que podem estar ajudant els propietaris, però que 
per damunt estem ajudant que la ciutat no caiga, que quan donem ajudes a empresaris, no 
en este cas, vull dir, però en altres casos, no ens costa tant tampoc i entenem que això 
també repercuteix en benefici de la població i en aquests casos entenem que aquestes 
ajudes també repercuteixen en un benefici comú. Després, respecte de les ajudes, tampoc 
no ens tanquen al fet que les ajudes d’un sol tipus, podríem a banda de plantejar ajudes, 
cobrir el percentatge de les actuacions, plantejar també..., no sé..., préstecs per part de 
l’Ajuntament. Es poden donar casos que una persona o família no puga afrontar de colp 
l’actuació, però si se l’ajuda d’aquesta manera, sí. Després el punt 2, que al final l’hem partit,  
el que era el primer l’hem partit en el segon. En el primer punt incloïa que: «S’establiren 
mecanismes de suport» i al final l’hem separat en un altre punt. Es va proposar que en 
comptes que l’Ajuntament aportara els seus serveis jurídics, en l’esmena que hem acordat 
amb el PSOE es plantejava que es podria signar un conveni amb el Col·legi d’Advocats, 
perquè foren ells els que prestaren el seu servei. Per la nostra part, cap problema, perquè 
entenem que al final l’Ajuntament aporta els recursos per a continuar informant i el conveni 
farà açò. Acceptem aquesta esmena també. En el 3 punt, que era originalment el segon, 
plantejàvem la cessió d’immobles quan algú no se’n poguera fer càrrec. Entenem que 
l’Ajuntament no es pot fer càrrec de tots els immobles i de totes les obligacions 
corresponents, així que acceptem també l’esmena, perquè les cessions es facen quan un 
particular no tinga recursos per a escometre les actuacions, i perquè s’aclarira eixa condició 
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o quan l’immoble siga d'interès per al bé comú com plantejaven. El punt 4 que era el 3 en 
l’origen, tenia com a objectiu obrir el ventall de recollida d’idees per a fer actuacions en 
immobles que es vulguen reutilitzar, que potser foren habitatges, però per la tipologia..., la 
tipologia ho dificultara, però es volen reutilitzar per a un altre ús. Com deia, la idea era obrir 
el ventall de recollida d’idees, perquè no és que considerem que els tècnics de l’Ajuntament 
no són capaços, sinó perquè considerem que moltes vegades un punt de vista extern, vist 
en la distància, de vegades és millor. Es va plantejar, també, obrir l’objecte del concurs i 
canviar-lo, en comptes de concretar-lo en edificis concrets, sinó en fer-ho per zones i que 
fóra dirigit a arquitectes i urbanistes, respecte d’això. En els punts 5 i 6, que són el 4 i 5, 
parlaven de solars, proposàvem això..., que s’incrementara el control sobre els solars i que 
s'arribara a acords amb els propietaris en els casos que es pogueren realitzar actuacions 
alternatives, tant com s’està fent en altres llocs o com s’ha fet així mateix en alguns altres 
solars. Sabem que s’estan fent coses i sabem que s’estan posant sancions. Davant dels 
dubtes entenem que al final no sé si els dubtes eren que es poguera actuar en uns solars 
quan eren..., entenem que s’actuarà en els solars que es creguera convenient, en els quals 
entenem al final que no hi ha més. Respecte del punt 7, bé, vull comentar què era, atés un 
prec que va realitzar Ciudadanos pel febrer o març, crec, en el qual demanava açò mateix, 
que al final, entenem que..., acabe en este punt. Si voleu, a veure, parle de les esmenes. 
Per acabar, Compromís ha plantejat dues esmenes també, una que és la calendarització de 
les accions aprovades en el Pla del Centre, que em sembla bé que es planifiquen les 
actuacions, entenem també que el pla actual no inclou tot el Centre Històric i que és limitat 
en eixe sentit, però bé. Per a continuar planificant també entenem que s’ha de tancar este. 
Així que acceptem l’esmena. I l’altra era que en el PGOU es regule la normativa dels solars 
buits que no afecte els edificis adjacents... Doncs també em sembla bé, l’acceptem, sinó hi 
ha cap problema. I, respecte d’això, sí voleu, ho deixem així i ho deixem per a la segona 
intervenció. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Iniciem la segona ronda. No sé si ha quedat clar o no, però si potser, no repetirem com 
queda la moció, ens donem tots per assabentats.  

Sr. González:
Sí, jo al final sí, la proposta que hem passat a tot el món, jo he afegit ací dues frases, sí 
voleu ara vos les afegisc en un escrit i li ho passem a la Secretària perquè quede clar. Però 
jo crec que..., és el punt 1 sobretot, és l’únic que canvia, que quedaria, si voleu el llig: «La 
implementació d’una línia d’ajudes complementàries a les existents de la Conselleria 
d’Habitatge, dirigides a les persones propietàries dels immobles..., tal, tal, tal..., i al final 
afegir: «S’establirà un sistema de priorització de les ajudes amb criteris socials i criteris 
urbanístics». És l’únic que canviaria respecte de la proposta que tenim tots i que hem 
repartit. 

Sr. Alcalde:
Iniciem el segon torn d’intervencions.

Sr. Abad:
Yo solo quería hacer una matización en el punto donde se hace referencia a la adecuación 
temporal de los edificios para zonas verdes, zonas de juegos o zonas de descanso, yo creo 
que en ningún momento se esta poniendo por delante la seguridad de las personas, yo no 
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pondría a nadie delante o cerca de edificios que sufren fallo o inestabilidad estructural, para 
mi es algo ilógico, corremos riesgo que caiga una casa cuando algunos niños o alguien 
este…, por eso yo este punto lo retiraría o lo cambiaría de alguna manera, lo dejo a su 
debate. Gracias.

Sr. Ferrándiz:
Sí, simplement, vull agrair al grup proposant que haja acceptat el nostre matís, i bé, reiterar 
el nostre suport.

Sra. Rosa García:
Si, en nuestro caso también agradecer al grupo Guanyar que se haya aceptado nuestra 
enmienda, nosotros, más que criterios sociales habíamos puesto criterios económicos, pero 
si consideran que se sobreentiende y prefieren la opción de ustedes, pues bien, también nos 
vale. Esta moción si que quiero decir que su título nos parece algo pretencioso y bastante 
cómoda para el gobierno local porque, de regeneración urbanística, en fin, me parece que 
para regenerar el centro harán falta más medidas y más contundentes, de todos modos, 
desde Ciudadanos creemos que las medidas solicitadas pueden ayudar, sobre todo, como 
usted ha dicho, la que se describe en el punto 7., el 5., en el documento que ha pasado la 
Sra. Zamorano, que es un ruego de mi grupo que se aprobó y por ese motivo vamos a votar 
a favor. 

Sra. Guillem:
Gràcies de nou. Gràcies per acceptar les esmenes, per a nosaltres és fonamental la cura i la  
recuperació del nostre Centre i, per això, nosaltres en votarem a favor, ja que aquestes 
mesures, juntament amb la finalització del pacte del Centre, esperem que serà alguna cosa 
molt efectiva. 

Sr. Ruiz:
Gràcies. Simplement vull reiterar eixe oferiment, crec que ha quedat hui palés que hi ha 
moltes qüestions a debatre que requereixen la continuïtat i el temps necessari perquè cada 
grup puga també plantejar les seues propostes per a enriquir tota la política global d’este 
Ajuntament per tal de regenerar el Centre. 

Sra. Zamorano:
Bé, el nostre grup no té cap inconvenient en totes les esmenes que han anat introduint-se, 
excepte en les que ha introduït el grup Compromís, perquè crec que susciten qüestions 
eminentment tècniques, estan parlant de la normativa urbanística d’esta ciutat. Jo no 
m’atrevisc, ara mateix, sense tindre clares les conseqüències o si podran dur-se a terme 
eixes mesures, precipitar-me i prendre una decisió en eixe sentit, perquè després no podria 
complir-la i m’acusarien damunt que no complisc les mocions. Per tant, si queden fora 
eixes..., i l’altra també, la relativa a la PAC, crec que no és objecte d’esta moció 
precisament, estem parlant d’urbanisme, seria objecte d’una altra cosa, més que res perquè 
la companya crec que és la que ha d’informar sobre l’estat d’eixe estudi, sobre l’estat 
d’implementació d’eixe pla estratègic i, en tot cas, haguera tingut jo temps per parlar-ho amb 
ella. Per tant, si queden fora eixes esmenes per tractar en un altre debat, el nostre suport a 
la moció ja s’havia avançat a la..., a Guanyar, al grup.

Sr. Alcalde:
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I, per acabar, Sr. González.
 
Sr. Gonzàlez:
Bé, a veure, el problema que tenim. No, a veure, respecte de la regulació de la normativa 
dels solars, podríem afegir que els tècnics valoraren..., no sé..., ho dic perquè al final ningú 
vol, ningú estarà en contra que els tècnics valoren l’adequació de... Que siga adequat este 
punt, no sé si..., si es podria posar..., no sé..., entenc jo..., per mi, em sembla bé, però clar, 
si, si, després no..., afegir que es valore pels tècnics...

Sr. Alcalde:
Fer una redacció més oberta. 

Sr. González:
Sí, és una redacció més oberta que els tècnics valoren la necessitat de regular la normativa 
de solars buits, tal, tal, continuem. Si, bé, em sembla que al final acabarem... I respecte de la 
calendarització, jo ací ja no sé..., vull dir, em sembla..., sí que és veritat que no acaba de..., 
de ser concreta de la temàtica total, però bé, podem... No sé..., podem presentar-ho en un 
altre..., no sé, és que al final, a veure, l’objectiu és que s’aprove la moció, ja no per mi, 
sinó..., vull dir, jo vull que també tots hi estiguen d’acord. No sé si..., no sé com arreglar-ho 
açò, ho dic senzillament. Vull dir..., no..., no..., al final vull dir, a veure, podem plantejar-ho 
en..., no sé..., plantejar-ho en un altre moment... Elisa, la calendarització... Anem a fer un 
diàleg ací?.

Sr. Alcalde:
Aleshores, el Pacte del Centre ja té la seua dinàmica, té el seu funcionament, té el seu 
òrgan constituït i està treballant-se. Sí, Sr. Ivorra, si es per aportar alguna cosa de llum, sí.

Sr. Ivorra:
Per aportar, per aportar un poc de claredat, d’acord, respecte del..., de les dues mocions, les 
dues esmenes que hem fet, entenem que la del pacte, si volen, la podem retirar, la portem a 
un altre ple. Però la qüestió tècnica que estava plantejant la regidora Zamorano, entenem 
que un dels problemes grans que té el Centre és el tema dels solars, que no estan 
adequats. Bàsicament el terra no està adequat per a mantenir-lo i perjudica les cases del 
costat. Totes estes preguntes és van fer tècnicament, vam anar al Departament, vam anar a 
consultar quina era la forma i com ho podíem incloure, si n’hi havia la possibilitat o hi havia 
algun reglament actualment que facilitara l’adequació d’eixos solars... No existeix i la facilitat 
o la millor manera de poder incloure açò era fer la proposta que s’incloga dins del PGOU o 
del pla detallat, que és el que s’ha d’aprovar ara, a fi que els solars puguen estar adequats 
de la millor forma i que no hi haja humitats o puguen perjudicar les cases del costat.

Sr. Alcalde:
Sí, Sra. Zamorano, molt breument.

Sra. Zamorano: 
És que no ho havia entés jo així, pensava que estaven demanant una modificació de l’actual 
pla d’ordenació i amb el complicat que és això..., i atés que estem tramitant-ne un de nou, en 
eixe cas no tindríem cap inconvenient a, a...
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Sr. Alcalde:
D’acord, doncs pareix que hi ha acord. 

Sr. González:
Bé, simplement, no..., comentar, a veure, al final, bé, potser la moció tinga, tinga..., siguen 
propostes ideològiques, però bé. Al final estem molt satisfets que des de propostes 
ideològiques com hem continuat treballant les de tots per a benefici de tots, però al final 
creiem que la ideologia també és important. Respecte dels solars, al final els dubtes... Jo 
pense en l’exemple del solar del forn morú, a pesar que no en sembla tampoc que la solució 
siga convertir, en aquest cas, la meitat dels solars en aparcaments, però vull dir que siga un 
solar on es puga actuar, entenc que un solar, on hi haja dues cases que vagen a caure, no 
seria convenient. Al final, no sé..., si voleu, ho deixem ací, però bé, si hi esteu tots d’acord, al 
final, entenem també que necessitem un pla integral que tampoc no ens esperàvem mil anys 
per a realitzar un pla integral de tot. Però, mentrestant, hem de començar a actuar, i 
simplement, que com a Ajuntament no podem fugir de les nostres incumbències i posar-nos 
en marxa tots. Gràcies als grups per donar suport i per la nostra part obert a la proposta del 
Partit Popular de seure tots en alguna espècie de mesa per a tractar açò. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Mol bé, doncs com que els tècnics i la regidora d’Urbanisme, durant aquest període han fet 
un gran treball per a fer un document base molt ambiciós, però un document, també, 
conscients del futur i que comprendrà diverses legislatures. Aquest document, al llarg 
d’aquest mes de setembre es proporcionarà a tots els grups polítics i crearem també la 
mesa per a poder compartir aquestes propostes i intentar consensuar aquest pla d’actuació 
per al Centre d’Alcoi. Votarem la moció tal com ha comentat Pablo. Després ja li la 
passarem a la Sra. Secretaria perquè conste en acta correctament.

El Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots a favor dels regidors dels grups municipals  
SOCIALISTA (12), PARTIDO POPULAR (4) COMPROMÍS ALCOI (2), CIUDADANOS (2), 
PODEM (2) i GUANYAR ALCOI (2), i l’abstenció del regidor del grup municipal VOX (1), 
aprova la moció presentada, que incorpora les esmenes presentades pels grups Municipals 
CIUDADANOS, COMPROMÍS ALCOI i SOCIALISTA , en els termes següents:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Segons la informació facilitada per la regidora Lorena Zamorano en comissió informativa, del 
total de 81 edificis que han sigut inspeccionats després de la borrasca Glòria, el 64,2% han 
estat identificats en una situació de risc o gran risc (un 32,1% identificats amb color roig i un 
32,1% amb groc). Aquestes dades unides al fet que un 9% són solars, no hi ha cap dubte 
que tenim un problema de gran gravetat al nostre Centre Històric que s’ha d’afrontar amb 
urgència. 

Tot i tenint en compte que la responsabilitat recau en les persones propietàries, no podem 
obviar la incumbència de l’Ajuntament d’Alcoi en el manteniment del bon estat dels edificis 
per tal d’evitar riscos a la població en general i també per tal de tallar com més prompte 
millor la degradació que està experimentant el nostre Centre Històric. 

Per aquests motius, i en virtut de l'exposat, l'Ajuntament d'Alcoi ACORDA: 
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1. La implementació d’una línia d’ajudes complementàries a les existents de la 
Conselleria d’Habitatge, dirigides a les persones propietàries dels immobles que 
hagen sigut identificats amb els colors roig i groc perquè puguen dur endavant les 
obres necessàries i prioritàries per tal d’evitar qualsevol risc a la població i acabar 
amb la degradació irreparable dels edificis del Centre Històric de la ciutat. S’establirà 
un sistema de priorització de les ajudes amb criteris socials i criteris urbanístics.

2. L’establiment de mecanismes de suport a les veïnes i veïns per a la cerca del 
necessari consens entre els diferents propietaris/àries de les finques afectades. 
L’Ajuntament podria posar a la seua disposició els recursos dels seus departaments 
per tal d’aportar informació i es podria signar un conveni amb el Col·legi d’Advocats 
perquè prestaren els seus serveis als veïns i veïnes per a evitar que la degradació 
del nucli històric continue endavant. 

3. Estudiar les vies per fer possible la cessió dels immobles a l’Ajuntament en el cas de 
tractar-se de particulars que per diversos motius acreditats no es puguen fer càrrec 
de les reparacions necessàries o bé que la cessió puga ser d’interés al bé comú de 
la ciutat.

4. Establir un concurs d’idees dirigit a arquitectes i urbanistes per tal de planificar la 
rehabilitació de diverses zones del centre amb criteris de sostenibilitat, accessibilitat, 
habitabilitat i integració social, cultural i estructural, tenint en compte la conservació 
dels valors patrimonials.

5. Incrementar la vigilància i la cura de l’estat dels solars per a evitar danys a edificis 
adjacents i per a facilitar el seu ús.

6. L'adequació temporal dels solars mentre no s’hi construïsca mitjançant els acords 
amb propietaris per tal de fer zones verdes, zones de jocs i zones de descans amb 
ombres.

7. La posada en marxa del Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar i l'inici 
dels processos administratius per a incloure els immobles sobre els quals hi ha ordre 
d'edificació en vigor i els que es troben en Règim d'Edificació o Rehabilitació forçosa 
i les posteriors accions corresponents.

8. Que en la pròxima reforma del Pla Detallat del PGOU es regule l’adequació dels 
solars buits, per tal d’evitar negativament els habitatges adjacents.»

34. 20970/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREC PER A RENATURALITZAR LA CIUTAT
El Sr. González, regidor del grup municipal GUANYAR ALCOI, llig el prec següent:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquesta pandèmia ha fet evident que es necessita recuperar l’ús de l’espai públic a les 
ciutats al temps que fer una feina important de renaturalitzar les ciutats.

Per això demanem: 

1. Que l’Ajuntament estudie la possibilitat d’ampliar el nombre d’arbres plantats als 
nostres carrers. En el cas del centre històric i els carrers que van a ser peatonalitzats 
esdevé una qüestió important doncs contribuiria a fer l’experiència del passeig pels 
carrers més agradable. 
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2. Que es treballe per establir un anell verd al voltant de la ciutat connectant l'actual via 
verda amb el Molinar i aquest amb el Viaducte seguint el llit del riu Molinar per a 
acabar connectant amb el llit del riu Riquer i acabar tancant el cercle amb la pròxima 
connexió programada per davall del pont de Maria Cristina.»

Sr. Silvestre:
Sí, bon dia de nou. Bé, vos acceptarem el prec, però cal tindre en compte que jo vull que 
quede constància que estem treballant amb tot açò. Jo crec que vosaltres en sou 
conscients, és a dir, tal com hem comentat, jo crec que s’ha comentat abans, ja sabeu que 
enguany, en el pressupost, vam incloure en la partida de restauració de barrancs i zones 
periurbanes on, entre altres coses, també es faria una plantació. Veieu la partida, són 
20.000 euros, i està pensada perquè es repoblen, si es pot, uns, aproximadament, 2.000 
arbres. Sabem que venim d’una legislatura anterior on s’han plantat més de 6.000 arbres i 
que la política general que està seguint-se, sobretot en el tema d’urbanisme, i quan s’actua 
en determinats barris i en determinades zones, sempre que es pot, ja ho sabeu, que és 
retirar, si es retiren alguns arbres, incrementar el nombre d’arbres sempre que s’han retirat. 
Per exemple, està el tema del barri de la Sang, en què es van eliminar tres i se n’han plantat 
15, d’acord? Aleshores, això respecte del tema d’ampliar el nombre d’arbres als nostres 
carrers. I quant al segon, que és establir un anell verd, ja tenim un pressupost per a la 
redacció de l’avantprojecte, del qual seria una memòria per a unir el que és la zona del 
Molinar amb el MUBOMA, d’acord? Aquesta seria..., estem pensant-ho, estem valorant-ho i 
veiem de quina manera pot ser viable.

Sr. González:
Gràcies. Respecte al primer punt, això, ho déiem per, per..., a l'hora de planificar les zones, 
fer-ho amb açò en el cap, amb aquest criteri. No volem tampoc posar arbres enmig de Sant 
Nicolau, tampoc no ho vull, no era la proposta... Simplement, això, plantejar que en altres 
carrers on es podria plantejar la reducció del transit o que es poguera valorar. I també, 
potser, pensant que en fer les actuacions, no es pensara primerament en els cotxes i 
prioritzar els arbres. Es parla de l’exemple que ja vam tractar a Mestre Ribera Montes a 
l'hora de fer l’actuació de la ciclo-vianants, en què es van eliminar arbres per a augmentar 
l’aparcament disponible, amb (....) d’una plaça de cotxe per cada arbre. Bé, sé que es va dir 
que s’ampliaria el nombre d’arbres al llarg de la ciclo-vianants, però al final em sembla que 
és millor mantindre els arbres i posar-ne més, però bé. I, respecte del segon punt, crec que 
això, vostés mateixos tenien una mesura semblant al seu programa, i jo entenc que la 
zona... Nosaltres plantejàvem també com intentar tancar la zona entre el poliesportiu i el 
Molinar, que sabem que és molt complex, però també hi ha una carretera pel mig. Però vull 
dir, seria ideal tancar tot el cercle de la via verda i fer una..., però bé. La proposta era 
aquesta, però bé. Gràcies per l’aprovació del prec i per la feina que s’està fent.

Sr. Silvestre:
Sí, a veure, en el tema dels arbres també cal tindre en compte un poc que en determinats 
llocs és complicat i que després és important també escollir les espècies adequades, 
perquè, si no, quan es fan grans, com seria el cas dels plataners, doncs donen molts 
problemes a les voreres i les carreteres, etc. De tota manera, tinguem en compte que 
nosaltres som una població privilegiada perquè tenim una superfície verda molt gran i un 
gran nombre d’arbrat. Però, així i tot, nosaltres continuarem treballant en aquest sentit. I, 
respecte del sender, doncs sí, l’establirem una vegada tinguem..., hi ha zones que són més 
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fàcils i hi ha zones que són més difícils, però bé. Al final jo crec que anirem unint aquelles 
que resulten més fàcils de fer i al final aconseguirem fer aquest anell que unisca tota la ciutat 
amb la via verda.

35. 20971/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREC PER A L'ÚS D'ESPAIS PÚBLICS PER PART DELS CENTRES EDUCATIUS
La Sra. Obiol, portaveu del grup municipal GUANYAR ALCOI, llig el prec següent:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El fet d’anar a l’escola és un dret de totes les xiquetes i xiquets al qual de cap manera 
podem renunciar. De moment el que es sap respecte al contagi de la Covid-19 és que  els 
grups menuts i estar en espais a l’aire lliure o ben ventilats sembla que són la millor opció 
per a evitar contagis. Per eixe motiu tots els centres educatius de la ciutat haurien de poder 
comptar amb tots els equipaments municipals per a poder fer segur la imprescindible 
presencialitat en l’escola.

Per açò demanem:

1. Que es realitze un llistat d’espais públics municipals tant a l’aire lliure com d’interior 
per a poder posar-los a disposició dels centres educatius d’Alcoi. 

2. Que s'estudie la possibilitat d’establir un horari pautat per a l’ús d’aquests espais per 
les escoles però també per altres entitats de la ciutat.» 

Sr. Belda:
Gràcies, Sr. Alcalde. Bé, davant d’aquest prec, evidentment en allò que és el sentit del prec, 
és a dir, l’hauria d’acceptar... No l'acceptaré, no perquè no vaja a fer-se i no perquè no 
estem d’acord amb el contingut del prec, sinó perquè els punts d’acord, els punts del prec 
que planteja, planteja fer-ho d’una manera que no s’ha fet així, s’ha fet d’una altra manera, 
encara que hem arribat al mateix objectiu. Per això, no acceptaré el prec, però no perquè no 
estiga d’acord amb el contingut o perquè no s’haja fet. Evidentment, s’han posat a l’abast de 
tots els centres educatius, tots i cadascun dels espais municipals, no només a l'aire lliure, 
sinó també tancats, perquè els centres han hagut d'afrontar haver de fer grups de 
convivència estable, la qual cosa ha fet que augmente el nombre de grups i que augmente el 
nombre d’espais tancats que hem d'utilitzar. S’ha posat a disposició de tots els centres, 
evidentment, tot el que està a l’abast de l’Ajuntament, tots els espais municipals oberts i 
tancats i alguns dels centres sí que els han utilitzat i sí que els han demanat i ja se’ls han 
concedits aquests espais, sobretot oberts, en l'àmbit d'espais municipals tancats. I encara 
que estava l’oferiment, i jo ho entenc, els centres no han volgut fer-ne ús perquè això suposa 
un desplaçament de grups fora del centre. I també, com que han tingut una partida Covid 
que Conselleria ha posat a l’abast dels centres educatius, estem parlant de més de 200.000 
euros per als centres educatius de la ciutat, això ha fet que pogueren afrontar poder tirar una 
paret, poder ampliar una classe, poder fer les millores necessàries per a poder tindre els 
espais que necessiten. Ja està fet. Evidentment, hui estem a dia 4, el dilluns comença el 
col·le i, evidentment, tot aquest procés està fet. Els centres ara mateix tenen tot el que han 
demanat i el que necessiten. Això no vol dir que no estem en contacte continu, perquè això 
pot variar. S’ha fet tot d’acord amb una teoria. Quan aquesta setmana que ve aterren els 
xiquets a les aules, als centres educatius, i vegen la complexitat o no de tot el protocol que 
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es posarà en marxa, doncs això farà que, potser, tinguen unes altres necessitats que, 
evidentment, es demanaran i de les quals en donarem compte.

Sra. Obiol:
Bé, nosaltres vam presentar aquest prec perquè després d’escoltar-te, d'escoltar-lo en 
comissió informativa, ens feia la impressió que haguera sigut bo tindre una iniciativa, no la 
resposta, que ja sabem que està. Òbviament, no ho dubtàvem tampoc, però sí la iniciativa, 
perquè no fóra una demanda de centres, que és com ho va explicar vosté en la comissió 
informativa, que era..., tots aquells centres que hi havia..., --va dir això en comissió 
informativa--, tots aquells centres... --si després no el vaig entendre bé o no va dir el que 
havia de..., això, no ho sé--, que tots els centres que havien demanat espai, els n’havien 
donat. Òbviament, clar, clar, nosaltres pensàvem que haguera estat bé i que encara hi ha un 
curs molt complicat per davant, en el qual, si els centres i també algunes entitats, perquè 
estic pensant, per exemple, en les bandes de música, algunes de les quals tenen locals 
reduïts, que podrien fer assajos o podrien fer les seues classes a gent..., a xiquets menuts 
en el parc del costat Si nosaltres, com a Ajuntament, els donàvem aquestes possibilitats, 
que estigueren a l’abast de tothom, en el web mateix, o si tenen algun canal de comunicació 
de segur que ells sabrien que a la millor poden disposar d’això més avant, quan els sorgira 
un problema, i que no fóra una iniciativa del centre, sinó una iniciativa de l’Ajuntament.

Sr. Belda:
Jo crec que són les 14.10 hores, entrar en un debat com el que hem tingut abans, que si he 
dit en comissió i qui té la iniciativa..., mira..., jo crec que és més senzill, és un treball..., és..., 
és més senzill per a mi, vull dir, és un treball en el qual anem tots de la mà; és a dir, 
l’Ajuntament i els centres educatius anem de la mà i treballem de manera cooperativa i 
treballem a l’hora. Per tant, no hi ha una iniciativa de centres o una iniciativa de l’Ajuntament, 
sinó que vam parlar i vam dir «què necessiteu» i, evidentment, són els centres els que han 
de dir què necessiten, perquè són els que tenen un protocol a complir de Conselleria i els 
que han de dir si necessiten un espai obert, un espai tancat. I, evidentment, quan un centre 
diu: «necessite un espai tancat», evidentment, es busca entre tot el que hi ha en 
l’Ajuntament, el més proper, i s’ofereix. Ací no es tracta de qui té la iniciativa, es tracta d’un 
treball cooperatiu, que és el que demanem als alumnes en l’aula i és el que fem nosaltres, 
un treball cooperatiu de tots i cadascun dels centres educatius amb la Regidoria d’Educació, 
no hi ha cap iniciativa... Vull dir, des de juny que açò va en marxa i que s’està treballant i, 
evidentment, jo he de demanar-li al centre, que és el que ha de fer el protocol d’entrada i 
d’eixida d’espais, el que ha de dir-me: «jo necessite la placeta d’enfront perquè en el meu 
protocol, que jo he fet, resulta que hi ha un curs de Secundària que necessita, necessitem 
fer el pati a la placeta d’enfront». Jo això no puc proposar-ho, vull dir, ho ha de proposar el 
centre i, evidentment, se li concedeix, perquè jo crec que és el treball cooperatiu que estem 
fent amb el centre. Vull dir, crec que és l’apropiat, i entrar a debatre de qui té la iniciativa i 
qui no, al final jo crec que l’important és arribar a l’objectiu, que és, com he dit abans, que 
tots els centres educatius ho tinguen tot al seu abast i tinguen el millor protocol possible per 
a afrontar el curs vinent, que és el que comença el dilluns.

36. 20974/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREGUNTA SOBRE EL DIAGNÒSTIC DEL TEIXIT CULTURAL
La Sra. Obiol, portaveu del grup municipal GUANYAR ALCOI, llig la pregunta següent:
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“Volem saber:
 S’ha fet el diagnòstic de l’estat en què es troben i en com ha afectat la pandèmia a 

les entitats i professionals de la cultura a Alcoi que va anunciar el regidor tant en les 
meses de reactivació com en el consell de cultura?»

Sr. Llopis:
Està encara realitzant-se, encara no està finalitzat. La situació encara està sent canviant per 
a moltes de les entitats. Fins i tot encara estan facilitant-nos informació respecte d’allò que  
està afectant-los, fins i tot per una de les coses que acaba vosté d’esmentar: els mateixos 
locals, les necessitats que tenen de poder assatjar fora, estan proposant-nos-ho i estan fent-
nos aplegar totes eixes propostes, les quals dins dels paràmetres que havien marcat, que 
sol·licitaven, doncs també es tenien en compte i val la plena que esperen un poc per a poder 
tindre aquest diagnòstic final i saber què ha repercutit en totes les entitats.

37. 20975/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREGUNTA SOBRE EL TRASLLAT D'ESCULTURES
La Sra. Obiol, portaveu del grup municipal GUANYAR ALCOI, llig la pregunta següent:

«Volem saber:
    • Quin és el procés pel qual s’han traslladat el baix relleu de Joan Cardells, l'escultura en 
homenatge a Cabrera que estava a la costera del Gurugú o l’escultura de Salvador Soria 
des del parc del Barranquet de Soler al polígon de Sant Benet?»

Sr Llopis:
Bé, les tres obres de què estem parlant, són tres obres que o bé no estaven en llocs idonis o 
havien sofrit algun tipus d’agressió, de pintada, d’acte vandàlic. I el que hem volgut, per una 
banda, és buscar, en alguns dels casos, altres ubicacions que poden ser molt més 
respectades i que poden estar a l’abast de tota la ciutadania. I d’altres, com puga ser la de 
Salvador Sòria, doncs l’hem aprofitat fins i tot per a col·locar-la en la redona que s’ha 
elaborat. Sempre intentem la possibilitat de contactar amb hereus, amb els familiars, per 
informar-los del que anem a fer, com ja vam fer al seu moment amb l’escultura d’Alfaro, i 
intentem tornar-les al seu estat natural, perquè hi ha moltes que han patit pintades i tota 
classe d’agressions. Concretament, l'única de la qual no hem parlat és la de Salvador Sòria 
per diversos motius. Però de la de Joan Cardell, per exemple, vam parlar amb un dels fills, 
que fins i tot ens ho va agrair i ens va proposar una altra cosa que en un futur podria veure 
la llum, i que no diré, perquè és una altra Fundació que vol fer una exposició, però bé. Ja ací 
queda la cosa. I en la de Cabrera sí que es va a fer a través de l’Escola de Belles Arts, per 
part de l’Ajuntament, però sí que hem estat assessorats per part d’una de les persones que 
directament, per part de son pare va donar uns diners perquè es poguera dur a terme aquest 
monument per part de l’Escola de Belles Arts, per tal d’assessorar-se i per veure on valdria 
la pena posar-la, perquè la gent en puga gaudir més.

38. 20976/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREGUNTES SOBRE LES RESPONSABILITATS DE LA REFORMA DE LA PLAÇA DE 
LA ROSALEDA
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El Sr. González, regidor del grup municipal GUANYAR ALCOI, llig les preguntes següents:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En 2012 un jutjat d'Alacant obligava a la UTE Ortiz-Auplasa, constructora de la plaça de la 
Rosaleda i concessionàries de l'aparcament, abonar a l'Ajuntament d'Alcoi 275.000 euros en 
concepte d'indemnització per danys i perjudicis pel disseny i execució de l'obra il·legal. Des 
del Govern s'explicava que esta quantitat era la màxima que es permetia però que es 
corresponia quasi amb la meitat del que costaria les obres de la reforma segons la valoració 
que es feia en eixe moment (590.000 euros). Ara, s'ha anunciat que el cost previst de 
reformar la plaça ha augmentat i ascendirà a 2,2 milions d'euros.

Respecte a açò volem saber:
 En quin estat es troba esta resolució judicial i en quin estat es troba este pagament?

 La quantitat que havia de pagar l'empresa augmentarà amb l'augment del cost de la 
reforma o es mantindrà segons la resolució inicial? Se li podrà exigir la quantitat 
actualitzada corresponent al 50% quan es conega el cost final o esta és la quantitat 
màxima?»

Sr. González:
Sí em contesta a estes li...

Sra. Zamorano:
La resolució judicial que posa fi al procediment és la sentència del TSJ, de data 7-6-2016, 
que estima parcialment el recurs de la UTE, Ortiz Auplasa, i condemna a pagar per part 
d’eixa entitat a l’Ajuntament un import de 137.660 euros. L’import està cobrat per part de 
l’Ajuntament i he consultat amb relació a l’altra pregunta que feia, i sembla que no es pot 
reclamar res més per aquest concepte a la UTE, perquè ja és cosa jutjada.

Sr. González:
«En 2014, quan els jutjats avalaven la decisió de reclamar a l'empresa, el Govern anunciava 
que quedava un altre 50% i que reclamaria la meitat de les despeses de la reforma als 13 
regidors que en el seu moment van aprovar el projecte d'actuació a la plaça. S'explicava que 
la reclamació a estos regidors es tramitaria a través d'un expedient de responsabilitat 
patrimonial, una vegada es concretara amb exactitud el cost de la legalització de la plaça. Es 
deia que per a fer açò s'hauria d'esperar a la licitació les obres, una vegada el TSJ atorgara 
el seu vistiplau al projecte.

Respecte a açò volem saber:
 Ara que s'ha anunciat el cost de 2,2 milions, en quin moment concret es podrà iniciar 

este expedient? Serà necessària l'execució de l'obra o serà suficient només amb la 
licitació de l'execució de l'obra?

 Per quina quantitat es podrà sol·licitar responsabilitat patrimonial als regidors que van 
aprovar l'actuació il·legal a la plaça?»

Sra. Zamorano:
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Bé, segons la Llei de règim jurídic del sector públic, l’administració pot instruir procediment a 
les autoritats i funcionaris al seu servei per danys i perjudicis causats als béns o drets de 
l'entitat, però sempre que se’ls puga imputar el dany produït i, sobretot, sempre que es puga 
constatar la concurrència de dol, culpa o negligència greu. Per exemple, en el cas de 
funcionaris, que si haguera emés un informe tècnic manifestament erroni o amb error 
inexcusable i que fóra determinant per a l’acord del qual deriva el dany. En el cas de les 
autoritats, es fa més complicat, si és possible, acreditar l'existència d’aquest dol, culpa o 
negligència greu, en la seua decisió, atés que tots els expedients estan prèviament informats 
pels tècnics amb informes tècnics i jurídics. El moment per a reclamar-ho, per tant, és d’un 
any, és el termini general de reclamació per responsabilitat patrimonial. La qüestió se suscita 
en determinar quin és el dies a quo, és a dir, a partir de quin dia pots començar a reclamar i 
ací ja una diversitat de criteris jurisprudencials. Una part de la doctrina opina que quan no es 
tracta en puritat d’una acció de retorn, és a dir, que no és perquè un tercer ha plantejat 
aquesta reclamació de responsabilitat, l’administració ha satisfet indemnització a aquest 
tercer i després reclama al funcionari, sinó que directament és quan una acció o omissió del 
funcionari o autoritat ha produït aquest mal, l’inici començaria en aquest cas des del moment 
en què es causa la lesió. D’ací ve el problema de saber què s’entén per lesió, sinó més en la 
quantificació del dany ja s’entén per lesió o en la determinació de l’import és suficient. Com 
que hi ha moltes qüestions, com dic, jurídiques prèvies per resoldre i no havent-hi, 
aparentment, proves fefaents de mala praxi, pensem que abans de prendre qualsevol 
decisió, cal ser cauts i estar-ne segurs, principalment perquè afecta la dignitat i honorabilitat 
de persones i perquè ja tenim, sobretot, l’experiència del cost de factures d’advocats que es 
van haver d’assumir per part de l’Ajuntament a causa de l’arxivament de la causa davant del 
Tribunal de Comptes d’alguns membres del PP. Per prudència, com dic, en tindre aquest 
projecte definitiu que tindrem, en tenim ja l’avantprojecte, estan informant-se i, en breu, 
tindrem el definitiu. Encarregarem al servei jurídic que ens prepare un informe sobre la 
viabilitat del cas. I respecte de la quantificació que ens deia, doncs estem igual, esperarem a 
aquest informe jurídic i que ens diga una cosa i l’altra.

39. 20979/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREGUNTES SOBRE BONIFICACIONS ALS TRIBUTS
Sra. Obiol:
Sí, nosaltres vam presentar estes preguntes al mateix temps que presentàvem les propostes  
de Tributs i com les vas..., bé, ara m’ho diràs i, com que no hem rebut cap resposta, hem 
pensat d’incloure-les en el plenari.

La Sra. Obiol, portaveu del grup municipal GUANYAR ALCOI, llig les preguntes següents:

«Volem saber:
 El nombre i característiques (si escau) de les següents bonificacions:

◦ IBI a famílies nombroses 
◦ Instal·lacions de sostenibilitat ambiental i energètica
◦ Interés general
◦ IAE potestatives 

 El nombre d’immobles amb recàrrec per estar buits.»
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Sra. Moltó:
Bé, no he rebut cap proposta vostra per als tributs. D’acord...! Doncs, no l’he vista almenys...

Sra. Obiol:
Jo la vaig enviar.

Sra. Moltó:
O pel registre el Departament no les té, d’acord?

Sra. Obiol:
D’acord.

Sra. Moltó:
Després, pel que preguntes de les bonificacions, mira, en les famílies nombroses hi haurà 
cap a unes 470 famílies que reben bonificacions. En les instal·lacions de sostenibilitat 
ambiental i energètica, igual que en l’interés general o en l'IAE potestatius, es tracta d’ajudes 
que es donen i que, com vaig explicar l’altre dia en la comissió, són expedients que 
s’aproven en el plenari. Per tant, en el plenari no hem aprovat cap classe de...,

Sra. Obiol:
Però enguany, i històric?

Sra. Moltó:
A veure, s’ha aplicat a partir d’enguany, perquè ho vam aprovar en les ordenances de l’any 
passat. Per tant, no n’hi ha. El que sí que puc dir-te és que en el cas de les instal·lacions de 
sostenibilitat ambiental i energètica, tenim 2 sol·licituds per resoldre, que passaran 
pròximament pel plenari, d’acord? I en el nombre d’immobles amb recàrrec per estar buits, 
açò és una qüestió que hem explicat moltes vegades, perquè aquest Ajuntament va ser un 
dels primers a regular aquest tipus de recàrrec, però igual que ens passa amb la resta de 
l’Ajuntament, no podem aplicar-ho mentre no hi haja un desenvolupament normatiu per part 
de l’estat o bé, més recentment, per una modificació normativa que va haver-hi, ara ja obrin 
la porta..., que també siga des de la Conselleria, que és regulant què s’entén per un 
habitatge buit, perquè a partir d’ací podrem aplicar aquest recàrrec que tenim ja regulat.

Sra. Obiol:
Ha d'estar sempre inclòs en la normativa.

Sra. Moltó:
Efectivament, han de regular-ho, bé siga, el que li dic, l’estat o ara ja, en l'última modificació, 
la Generalitat, per a nosaltres per a poder aplicar aquest recàrrec que nosaltres ja tenim 
regulat. D’acord?

40. 20980/2020 GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI 
PREGUNTES I PREC SOBRE MOBILITAT
El Sr. González, regidor del grup municipal GUANYAR ALCOI, llig les preguntes i el prec 
següents:
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«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La situació actual d'emergència climàtica sumada a les mesures socials condicionades per 
la Covid-19 ens demana accelerar canvis necessaris en la mobilitat urbana amb criteris de 
sostenibilitat. Presentem una sèrie de propostes per tal d'ajudar a reduir el consum energètic 
i les emissions contaminants així com millorar l'espai públic i la qualitat de vida de la 
ciutadania millorant la qualitat de l'aire, disminuint el soroll ambiental procedent del tràfic, 
reduint la sinistralitat així com afavorint la fluïdesa del tràfic i la capacitat d'estacionament.

Al respecte fem les següents preguntes:

 Per part del govern se'ns ha notificat a diverses reunions que a més del que ara 
s'està portant a terme s'estava estudiant altres zones, carrers i places per a restringir 
l'ús de vehicles i convertir-les en zones de vianants. Quines zones s'han estudiat, 
quines conclusions s'han extret i quines mesures van a prendre's en eixe sentit?

 Per part del govern es va anunciar en 2016 que al pont de Sant Jordi, a pesar de 
tenir indicat un carril bici al Pla de Mobilitat, anava a incloure's una ciclovia. Té previst 
incloure's la senyalització corresponent al pont?

 Quants punts públics per a aparcar bicicletes hi ha a Alcoi, en quina localització i en 
quina data s'han instal·lat?»

Sr. Martínez:
Moltes gràcies. A la primera pregunta: nosaltres hem treballat en diversos punts a la Zona 
Nord, l’Eixample, Santa Rosa i el Centre i a Batoi. Dels carrers tampoc no vull concretar-li 
els números, perquè després també li comentaré les qüestions que es van observar a 
l’avinguda de la Hispanitat, a Ferran el Catòlic, a Arquebisbe Doménech, al carrer  
Cocentaina, al carrer Muro, Teodor Llorente, Font de Serelles. Jo, si vol, després ho afegiré 
tot a l’acta..., carrer Pintor Cabrera, Perú, Mestre Joaquin Sorolla, perdó, Mestre Chapí, 
carrer Onil. Bé, hi ha una sèrie de carrers, els quals es van estudiar des del Departament i el 
problema que teníem era la dificultat que hi havia perquè molts s’han ocupat per guals. Per 
tant, podíem guanyar espai per al vianant, però podíem posar-los en perill perquè molts 
tenien entrades i eixides de guals. Per tant, de moment en eixe sentit, d’estos carrers que 
hem valorat, encara no se n’ha pres cap decisió. Sobre el tema del pont de Sant Jordi de 
què parla vosté, nosaltres sí que ho tenim pendent. El que no volem és que es quede com 
un espai entre el pont de Sant Jordi, des de la vorera de l’hotel Reconquista fins al carrer 
Sant Jaume, sinó que volem fer una espècie d’anell, que crec que vostés el suggereixen en 
el prec següent; i, per tant, quan tinguem eixa disponibilitat més llarga, sí que 
implementaríem eixe carril al pont de Sant Jordi. I en la tercera pregunta, quants punts 
públics? Mire, li puc donar els que tenim, però faltava recopilar els punts de..., per part 
d’altres departaments, perquè quan volíem també actualitzar tot el que s’ha fet des 
d’Esports, Urbanisme, Arquitectura... I jo només li puc dir que de moment els que tinc ara..., 
només tinc els nostres, eren 74 aparcaments públics. Però també quan recollim esta data, 
bé per al pròxim plenari o bé abans, els ho facilitarem a vostés perquè tinguen eixe 
document.

S’adjunta l’estudi de zones de vianants a què fa referència el Sr. Jordi Martínez:
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Sr. González:
«Per tot el que s'ha exposat realitzem el següent prec:

1. Que s'habilite a curt termini al carril bus habilitat per a vianants dels carrers Els 
Alçamora, Alameda Camilo Sesto i Joan Gil Albert un espai habilitat per a carril bici, 
podent continuar mantenint altre espai per als vianants.

2. Que es valore la introducció d'un carril bici definitiu en tot eixe trajecte que creua la 
ciutat completant el que ja s'indica al Pla de Mobilitat.

3. Que es senyalitzen com a ciclovia aquells carrers on indica el Pla de Mobilitat que 
correspon i que es valore la senyalització provisional com a ciclovia en aquells 
carrers on ve indicat un carril bici però no s'ha executat encara.

4. Que s'instal·len més aparcabicis a diverses zones de la ciutat localitzats 
prioritàriament a llocs estratègics com parcs, centres educatius i culturals, mercats i 
que a la resta de la ciutat s'instal·len valorant l'afluència de gent i mirant de reduir les 
distàncies entre aparcabicicletes.

5. Que es torne a valorar la implantació d'un servei de bicicletes elèctriques públiques, 
tal com s'està realitzant a altres poblacions del País Valencià.»

Sr. Martínez:
Bé, en el primer prec, nosaltres el que volem valorar és treballar amb la possibilitat que seria 
semblant..., no és la mateixa, no hi té res a veure, però seria la mateixa, sobretot perquè 
aquests tres carrers als quals vosté fa referència, no tots, però tant l’Alameda Camilo Sesto 
com Joan Gil-Albert tenen unes voreres prou amples, perquè quan passem està situació de 
la pandèmia, jo crec que en són prou, donen suficientment espai per als vianants. I treballem 
amb la hipòtesi de fer un carril bici i guanyar aparcament a l’Alameda. Ho estem parlant, 
tenim uns càlculs fets d’uns 300..., 350 aparcaments més en aquestes voreres d’eixos tres 
espais. Oscil·laria en què hi haja zones on no es puga fer aparcament perquè no dóna per al 
carril bici i, per tant, no es farien. Després, en el punt número 2 «que es valore la introducció 
d'un carril bici definitiu», li dic que sí, i que a partir d’aquest eix o d’aquest carril bici que 
travessaria aquests carrers, podríem anar donant-li continuïtat en el cas del Pont de Sant 
Jordi. Des d’aquest eix, a connectar amb el nucli històric i intentar connectar tots aquests 
barris. Estem parlant també del quarter de la Guàrdia Civil, que ens podria donar joc per a 
baixar al carril bici que hi ha ja allí i, per tant, sí que faríem una xarxa més de 
desenvolupament de carrils bici. En el punt número 3 «que se senyalitzen com a ciclovia 
aquells carrers», està tingut en compte en el pla de mobilitat i sí que és cert que hi volem 
anar..., una vegada prenguem una decisió, com podria ser la que estic dient-li, tot l’entorn 
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que li done, anar dibuixant tota aquesta xarxa. Però, clar, tampoc  volem deixar-ho a trossos, 
sinó voler una connexió sencera de tots aquests carrils bici. «Que s’instal·len més 
aparcabicis», sí que acceptem el prec, té vosté raó, jo crec que en fan falta molts més, 
perquè va a fer-se molt més ús de bicicletes a partir de tota la situació que estem vivint i, 
sobretot, perquè hi ha molta més xarxa de carril bici. I en l’últim punt del prec, on vosté parla 
que es torne a valorar la implantació d’un servei de bicicletes elèctriques públiques, 
nosaltres hi tenim dubtes, perquè en altres poblacions en què s’han fet al País Valencià, han 
sigut..., i en altres ciutats que no són del País Valencià, no han tingut l’èxit que s’esperava, 
han creat més problemes en alguns casos. Fins i tot les empreses han tingut problemes 
grossos, els ajuntaments que ho han fet, perquè la gestió ni és fàcil i, sobretot, perquè no sé 
si, si..., no se si val la pena crear-ne de públiques, bicicletes públiques per a poder fer ús 
d’elles. De tota manera, en breu, sinó la setmana vinent, l’altra, tindrem acabada ja una 
proposta que anem a fer des del govern municipal, com vam parlar, de subvencions per a..., 
bé per a vehicles de mobilitat elèctrica personal i de bicicletes, per tal que tots aquests 
carrils bici que anem fent i que cada dia són més, puguen també ser utilitzats pels ciutadans. 
Però en el cas de les bicicletes elèctriques, una empresa pública que cree bicicletes 
elèctriques... De moment són reticents perquè entenem que no han sigut fórmules d'èxit en 
altres ciutats.

Sr. González:
Bé, les nostres mesures anaven totes en el sentit d’afavorir alternatives als desplaçaments 
dels cotxes, perquè si al final l’objectiu és restringir l’ús del cotxe, s’hauran de prendre 
mesures en aquest sentit. Al final a la ciutadania se li haurà de plantejar alternatives i fer-li-
ho el més fàcil possible. Respecte dels carrics bici, doncs genial que es faça ací. Tinc un 
dubte i és que al final em sembla..., no em sembla massa correcte acabar llevar-li espai als 
vianants per a passar la bici i no llevar-lo als cotxes, però bé. Em semblaria millor així, però 
bé. Després, respecte de les bicicletes de lloguer, doncs entenem..., som conscients que, 
bé, tot bé allò de tornar a valorar-ho, perquè ve d’un prec que féiem en el 2016, crec, des de 
Guanyar Alcoi, i entenem que..., és com, com... Som conscients que si no està...., perquè en 
aquell moment es deia que es donaria suport a la iniciativa privada, si n’hi haguera..., 
entenem que no serà rendible econòmicament perquè, si no, segurament ja s’haguera 
implantat, però per això mateix valorar-ho si és necessari o no. També venia el cas perquè 
hem vist que recentment, a Ontinyent, s’ha anunciat que anava a fer-se un servei semblant, 
amb 50 bicicletes elèctriques, per això esperem que funcione amb molt d’eixit a Ontinyent i 
si hi funciona amb èxit, veurem que ací podem fer-ho igual. Gràcies.

Sr. Martínez:
Bé, el que he vist és que estem d’acord que el carril bici..., que el carril bus en la seua..., 
quan es va fer, tenia un motiu, quan passava la carretera nacional per la ciutat, ara no té 
eixa motivació perquè hi ha moments puntuals en què sí que té una gran utilitat per a 
l’autobús, però durant tot el dia Alcoi no és una ciutat, en eixos carrers, que tinga problemes 
en el tema d’aparcament, sobretot perquè ací parlem, de vegades, del carril bus quan la 
major part del dies molts l’han utilitzat com una espècie de segon carril de càrrega i 
descàrrega. Per tant, no anem a llevar-li espai al ciutadà, el que anem a deixar..., el que 
anem a deixar és que els veïns d’eixes zones que puguen tindre voreres afectates, com ha 
passat a Entença, tinguen unes altres zones on poder aparcar. I, sobretot, una de les 
demandes que fa temps que estan fent-nos per part dels comerciants, és de tindre més 
espais d’aparcaments en una zona com la de l’Eixample, que jo crec que..., doncs bé, pot 
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millorar molt el que és l’estratègia que estiga treballant-se per part del comerç en eixa zona. 
Després, no és un tema de rendibilitat o no, és un tema d’utilitat. Vull dir, jo no..., sabem que 
aquestes qüestions no són un tema de rendibilitat, l’autobús urbà no és rendible.

Sr. González:
No, clar, clar.

Sr. Martínez:
L’autobús urbà és necessari. En el cas de les bicicletes, l’experiència que hem vist no es 
que no siga rendible, és que no té pràcticament cap ús. I per a l’apunt que feia vosté 
d’Ontinyent, quan vam encetar el carril bici, en va vindre una expedició, no sé si vostés la 
van vore.

Sr. González:
Sí.

Sr. Martínez:
D’Ontinyent, que ens van felicitar perquè..., sí, sí, podem fer moltes bicicletes elèctriques, 
però si no tenim espais per on transitar. I ens van felicitar perquè era un exemple Alcoi en 
eixe sentit, perquè havia creat una..., o està creant una xarxa de carrils bici que altres 
ciutats... I aquestes persones apuntaven al mateix Ontinyent, que hauria de plantejar-se... Jo 
no qüestione les qüestions que diu cadascú, però també cada ajuntament pren les decisions 
en el tema de la mobilitat d’acord amb la seua estructura i en aquest cas que diu vosté de 
les bicicletes públiques elèctriques, no és un tema de rendibilitat, és un tema d’utilitat. 

PRECS I PREGUNTES:
41. GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI. SR. IVORRA: PREC SOBRE NETEJA 
VOLTANTS CONTENIDORS D’OLI
Sr. Ivorra:
Gràcies, Sr. Alcalde. El passat ple vam fer un prec respecte al tema dels contenidors d’oli. 
Volia fer-li l’ullet al Sr. Silvestre, però ha hagut d’eixir. Ens vam plantejar que hi havia 
problemes, que hi havia vandalisme, que els havien furtat, però és que la situació continua 
sent exageradament bruta al voltant de tots els contenidors d’oli. Ja li vam dir en el prec que  
almenys ho netejaren de cara a l’estiu. Ha passat, ha passat este mes, però almenys 
intenten que els departaments o el servei de neteja puguen netejar tots els voltants dels 
contenidors d’oli o almenys posar els cadenats o les mesures de seguretat necessàries a fi 
que es puguen fer. Li facilitaré els fulls al Sr. Silvestre perquè...

42. GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS ALCOI. SR. IVORRA: PREC SOBRE TEST COVID-
19 A PERSONAL MUNICIPAL
Sr. Ivorra:
I després el segon prec respecte a la moció que s’ha aprovat de la Covid. El Sr. Regidor de 
Sanitat ens plantejava..., ens ha fet una lectura d’un text, d’un document, entenem que el 
que... Hem fet consultes, exactament no sabem quin és el document perquè no he pogut 
prendre nota, però vosté ha fet referència al fet que no es poden fer tests massius a les 
poblacions; i és cert, però nosaltres no estem fent-los, no hem demanat això, hem fet alguna 
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consulta ràpida a la Conselleria i ens diuen que des de l’Ajuntament, mitjançant els tècnics 
de Prevenció, poden demanar fer test als seus treballadors. Aleshores, és el que hem 
demanat, és un dubte que se’ns planteja respecte del document que no coneixem, que 
després, òbviament, consultarem en l’acta, però tenim estos dubtes i voldríem que s’aclarira 
o almenys pensem des de Compromís que la realitat és eixa.

Sr. Alcalde:
Bé, es donarà compliment a la moció que s’ha aprovat, que era instar al Servei de Prevenció 
per a realitzar eixos tests i el Servei de Prevenció respondrà el que corresponga. Hui mateix 
ha eixit una notícia que Conselleria insta l’Hospital de València a no fer test a tots els que 
s’incorporen després de les vacances. Per tant, li he manifestat en eixa moció que anem a 
seguir les instruccions i normatives que indique l’autoritat competent, que és Sanitat. Per 
tant, seguint eixes instruccions, farem tot el que puguem fer com a administració local. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia cierra la sesión a las 14:35 horas, de 
lo cual, como Secretaria, lo confirmo, extiendo esta acta, que firmo yo y el Sr. Presidente, en 
prueba de conformidad.

Vº Bº
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